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ชีววิทยาและการใชประโยชนของแมลงชางปกใส  Plesiochrysa 

ramburi (Schneider) (Neuroptera: Chrysopidae) ในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
 

Biology and Utilization of Plesiochrysa ramburi (Schneider) 
(Neuroptera: Chrysopidae) in Biological Control 

 
คํานํา 

 
จากความสําคญัของความปลอดภัยตอการบริโภคสินคาทางการเกษตร รัฐบาลจึงกําหนด

นโยบายในการผลิตสินคาเกษตร ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ใหมีมาตรฐานในการผลิตที่มี
ความปลอดภยัมากกวาเดิม การทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย จึงเปนวิธีการหนึ่งที่รัฐบาล
สนับสนุนใหเกษตรกรนํามาใชในระบบการผลิต เนื่องจากเปนระบบการผลิตทางการเกษตรที่เนน
การประยกุตวธีิการทางใชธรรมชาติมาใชในการเพิ่มผลผลิต หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะห 
เชน ปุยเคมี และการใชสารเคมใีนการกําจดัศัตรูพืช (วราภรณ และคณะ, 2545) และในการควบคุม
มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรมีการนําระบบการผลิตทางการเกษตรทีถู่กตองและเหมาะสม (Good 
Agricultural Practice: GAP) มาใชในการผลิตสินคาเกษตรเพื่อใหการผลิตไดคุณภาพตามมาตรฐาน
กําหนด ปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภค และไมเกดิมลพิษแกส่ิงแวดลอม (ชวนพิศ, 2545) สําหรับ
วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชวีวิธี ก็ถือวาเปนวิธีการทําการเกษตรที่ปลอดภัยอีกวิธีหนึง่ เพราะเปน
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใชตวัเบยีน (parasites) ตัวห้ํา (predators) และเชื้อโรค (pathogens) ใน
การที่จะรักษาระดับความหนาแนนของประชากรของแมลงศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึง่ใหอยูต่ํากวา
ระดับที่จะทําใหเกิดความเสยีหายตอผลผลิต (ววิัฒนและโกศล, 2542) จากการรายงานของโกศล
และววิัฒน (2537) พบตัวห้ํา (predators) และตัวเบยีน (parasites) ในประเทศไทยหลายชนิดดวยกนั 
และบางชนิดเชนกลุมของแมลงชางปกใสในอันดับ Neuroptera วงศ Chrysopidae ก็ไดถูกนํามาใช
ในการกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีดวยเชนกัน  
 

แมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae เปนแมลงที่มีประโยชน ชวยกําจดัศตัรูพืชที่มีขนาดเล็ก 
เชน เพล้ียแปง เพล้ียออน เพล้ียไฟ แมลงหวี่ขาว และไรแดง (Anderson et al., 2003; Canard, 2001) 
นอกจากนี้ตวัออนของแมลงชางปกใสยังสามารถกินไขของผีเสื้อและดวงปกแข็งเปนอาหารไดอีก
ดวย (Penny, 1997; Yang et al., 1998) ตัวออนของแมลงชางปกใสจะเขาทําลายเหยื่อโดยใชปากที่มี
เขี้ยวยาวกัดกนิแมลงศัตรูพชืที่มีขนาดเล็ก และผนังลําตวัที่ออนนุม แมลงชางปกใสวงศ 
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Chrysopidae สวนใหญเปนตัวห้ําระยะตัวออน สวนตวัเต็มวัยกินน้ําหวานและน้ําเปนอาหาร 
(Weeden et al., 2004) ซ่ึงแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae เปนตัวห้าํทีห่ลายประเทศทั่วโลกนิยม
นํามาเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ เชนในประเทศออสเตรเลียไดมีการนําแมลงชางปกใส Mallada basalis 
(Neuroptera: Chrysopidae) มาทําการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณในเชิงพาณชิย เพื่อใหไดปริมาณเพียงพอ
ตอการนําไปใชการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววธีิ (Anderson et al., 2003) สวนในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาไดมีการนําแมลงชางปกใส (Green Lacewing) ทําการเพาะเลี้ยงเพื่อเปนการคาหลาย
ชนิดไดแก Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) C. rufilabris (Neuroptera: 
Chrysopidae) และ M. basalis (Neuroptera: Chrysopidae) เปนตน (Tauber et al, 2000) 
 

นอกจากแมลงชางปกใสชนดิตางๆ ที่กลาวมา ยังมีแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae อีก
สกุลหนึ่งที่นาจะนํามาทําการศึกษารายละเอียดในดานตางๆ คือแมลงชางปกใสในสกลุ 
Plesiochrysa spp. Tauber et al. (2001) รายงานวาแมลงชางปกใสในสกลุ Plesiochrysa แยกออกมา
จากกลุมของแมลงชางปกใสสกุล Chrysopa ซ่ึงพบโดยทัว่ไปในแหลงที่มีเพล้ียออนกระจายตัวอยู
รวมทั้งทวีปเอเชีย (Duelli, 2001; Tauber et al., 2001) แมลงชางปกใสชนิดนี้มีลักษณะของตวัเต็มวัย
คลายกับแมลงชางในสกุล Chrysopa spp. แตจะแตกตางกันโดยตัวออนของแมลงชางปกใส 
Plesiochrysa spp. จะไมแบกขยะไวบนหลังสวนตัวออนของแมลงชางในสกุล Chrysopa spp. จะ
แบกขยะไวบนหลัง แมลงชางปกใสในสกลุ Plesiochrysa spp. ที่สําคัญมีอยูดวยกนั 3 ชนิดคือ 
Plesiochrysa braziliensi Plesiochrysa ramburi และ Plesiochrysa lacciperda ซ่ึงแมลงชางกลุมนี้
สามารถพบไดในสภาพพื้นทีท่ี่มีภูมิอากาศรอน เชนทวีปอเมริกาใต อเมรกิากลาง ออสเตรเลีย และ
ในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรฐัอเมริกา หมูเกาะโซโลมอนและ ประเทศอินเดีย และจากการสํารวจ
ของ Mehra (1966) พบแมลงชางปกใสกลุม Plesiochrysa spp. อยูในแปลงของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
ในประเทศบราซิล เปรู และอินเดีย สวนการศึกษารายละเอียดดานตางๆ ของแมลงชางกลุมนี้ยังมี
ผูทําการศึกษาอยูนอยมาก ขณะที ่Tauber et al. (2001) ไดทําการศึกษาทางดานชีววิทยา และ
อนุกรมวิธานของ P. braziliensi พบวาแมลงชางปกใสชนิดนี้เปนตัวห้าํที่สําคัญของเพลี้ยออนทอ 
Myzus persicae (Sultzer) นอกจากนี้พบวาแมลงชางปกใส P. ramburi เปนศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ
ของเพลี้ยหอยและเพลี้ยแปงหลายชนิดไดแก เพล้ียหอย Pulvinaria sp. (Homoptera: Coccidae) 
เพล้ียแปง Dysmicoccus brevipes (Cockrell) (Homoptera: Pseudococcidae) เพล้ียแปง 
Pseudococcus calceolariae (Maskell) (Homoptera: Pseudococcidae) และเพลี้ยแปง Pseudococcus 
longispinus (Targioni Tozzetti) (Homoptera: Pseudococcidae) (Miller et al, 2004) สําหรับประเทศ
ไทย ดวงทิพย และคณะ (2547) ไดรายงานวา พบแมลงชางปกใส P. ramburi เปนตวัห้ําที่สําคัญของ
เพล้ียแปงสม Nipaecoccus viridis (Newstead) และเพลีย้แปงชบา Maconellicoccus hirsutus ซ่ึงเปน
ศัตรูพืชที่สําคัญของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยหลายชนิด ไดแก พชืกลุมไมผล ไมดอก และพืชผัก 
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เปนที่ทราบกนัดีวาเพล้ียแปงนั้นเปนศัตรูพืชที่สําคัญของพืชเศรษฐกจิหลายชนิดเชน สม เงาะ  
มังคุด มะเขือ กระเจีย๊บเขียว และมะเขือเทศ นอกจากนี้สามารถพบประชากรของตัวห้าํชนิดนี้ปะปน
อยูกับแมลงชางปกใสชนิดอืน่ๆ เปนจํานวนมากในสภาพธรรมชาติในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวดันครปฐม และบริเวณใกลเคียง ดังนัน้จึงควรอยางยิ่งทีจ่ะทําการศกึษา
รายละเอียดเพิม่เติมของแมลงชางปกใส P. ramburi ซ่ึงเปนแมลงชางปกใสในสกุล Plesiochrysa ที่
พบมากในประเทศไทย เพื่อนําขอมูลที่ไดไปศึกษาหาแนวทางในการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและการ
ใชประโยชนของแมลงชางปกใสชนิดนี้ เพือ่ที่จะไดแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีศักยภาพในการไปใช
เพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีตอไป 
 

วัตถุประสงค 
  

1. เพื่อศึกษาขอมลูทางชีววิทยาของแมลงชางปกใส P. Rambur 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณของแมลงชางปกใส P. Rambur 
3. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของตวัออนแมลงชางปกใส P. ramburi  

ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในสภาพหองปฏิบตัิการ 
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การตรวจเอกสาร 
 
1.  การควบคมุแมลงศัตรูพชืโดยชีววิธี 

 
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเปนวิธีการที่ไดนําสิ่งมีชีวิตที่มีอยูในธรรมชาติมาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยนําแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีอยูในธรรมชาติมาชวยในการกําจดัศัตรูพืช มนษุย
ไดรูจักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมาตั้งแตสมัยโบราณ เชนในประเทศจีนไดมีการนํามดตวัห้ํา 
(predator ants) มาใชควบคมุแมลงศัตรูบางชนิดในสวนสม ตอมาการควบคุมศัตรูพชืโดยชวีวิธีไดมี
บทบาทมากขึ้นและไดแพรหลายในประเทศตางๆทั่วโลก เนื่องจากมนุษยสามารถนําศัตรูธรรมชาติ
ที่มีอยูมากมายในธรรมชาติมาปรับใชใหเกดิประโยชนมากขึ้น (วิวัฒนและโกศล, 2542)  

 
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีที่เกดิขึ้นในประเทศไทยนัน้ไดมีรายงานวาพบหนอนกอ

ขาว Tryporyza incertulas (Walker) ถูกแตนเบียนลงทําลายสูงถึง 90 % แตไมไดมีการระบุชนิดของ
แตนเบยีนไว (บรรพต, 2525)   ในป พ.ศ. 2503 อารียัน มนัยีกุล แหงกรมกสิกรรมไดนําแตนเบียน 
Scolia ruficornis F. จากหมูเกาะ Western Cordinia Islands ในมหาสมุทรแปซิฟก มาใชควบคุมดวง
แรดมะพราว Oryctes rhinoceros L. และตอมาก็ไดมกีารนําแตนเบยีน Apanteles plutellae Kunji 
และแตนเบียนชนิดตางๆ อีกหลายชนิดจากประเทศอินเดยี เพื่อนํามาควบคุมหนอนใยผักกาด 
Plutella xylostella (L.) แตไมสามารถเพาะเลี้ยงไดจึงไมมีการปลดปลอย (บรรพต, 2525)  

 
หลังจากนัน้ในป พ.ศ. 2518 ประเทศไทย ไดมีการจดัตั้งศูนยวิจัยควบคมุศัตรูพืชโดย 

ชีวินทรียแหงชาติขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร ศูนยฯ แหงนีไ้ดจดัทาํ
โครงการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืช ซ่ึงไดทําการคนควาและวจิัยในการนําศัตรูธรรมชาติชนิดตางๆ 
ทั้งที่มีอยูในทองถ่ิน และนําเขามาเพื่อทําการปองกันกําจดัศัตรูพืชและวชัพืช และจากการศึกษาวิจยั
ทําใหพบศัตรูธรรมชาต ิทั้งที่เปนตัวเบียน และตัวห้ําหลายชนิดที่มีอยูในประเทศไทย (โกศลและ
วิวัฒน,  2537) และจากการรายงานในครั้งนี้พบวาแมลงชางปกใส Chrysopa basalis (Neuroptera: 
Chrysopidae) เปนศัตรูธรรมชาติที่สําคัญของเพลี้ยออนหลายชนิด นอกจากนี้บรรพต (2525) 
รายงานวาแมลงชางปกใส Chrysopa spp. เปนตัวห้ําพวก oligophagous ซ่ึงมีเหยื่อหลายชนิดและ
จากการรายงานของ Anderson et al. (2003) พบวาแมลงชางปกใส Mallada basalis ซ่ึงเปนแมลง
ชางในวงศ Chrysopidae สามารถที่จะกินเหยื่อไดหลายชนิดเชน เพล้ียออน เพล้ียแปง แมลงหวี่ขาว 
เพล้ียไฟ ไรแดง และระยะไขและตัวออนของแมลงศัตรูพืชชนิดตางๆ  
 
 



 

5

2.  การศึกษาชวีวิทยาของแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae 
 

แมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae มีช่ือสามัญเรียกกนัทัว่ไปวา Green Lacewing เปนตัวห้ํา
ในระยะตวัออน สวนในระยะตัวเต็มวยัจะกินน้ําหวานจากเกสรดอกไม และน้ําหวานที่ขับถาย
ออกมาจากลําตัวของแมลงศตัรูพืชกลุม Homoptera เชน เพล้ียออน และเพลี้ยแปง (Gardner and 
Giles, 1996 ) and Henry et al.  (2001) กลาววาแมลงชางปกใสกลุม Green Lacewing สามรถพบได
ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต ยุโรป แอฟริกาเหนือ และเอเชีย ซ่ึง Nordlund and Correa (1994) 
ไดรายงานวาแมลงชางปกใสกลุม Green Lacewing เปนกลุมที่มีความสําคัญในการนํามาใชควบคุม
ศัตรูพืชโดยชวีวิธีโดยเฉพาะอยางยิ่งแมลงชางปกใสในสกุล Chrysoperla spp. ซ่ึงสอดคลองกับการ
รายงานของ Ballal and Singh (1994) วาแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae เปนกลุมแมลงชางปกใส
ที่มีบทบาทสําคัญในการนําไปใชเปนตวัห้ําเพื่อกําจดัแมลงศัตรูพืช เชน แมลงชางปกใส C. carnea 
แมลงชางปกใส Mallada boninensis (Okamoto) และแมลงชางปกใส Mallada astur (Banks) ซ่ึง
แมลงชางปกใสทั้ง 3 ชนิดนีถื้อวามีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพชืโดยชีววิธีและนิยมนํามาใช
มากในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ Lopez-Arrayo et al. (2000) รายงานวาไดพบแมลงชางปกใสสกุล 
Ceraeochrysa sp. ซ่ึงพบมากในแถบภาคใตของประเทศแคนนาดาและทางตอนใตของทวีปอเมริกา
ใต ซ่ึงแหลงทีพ่บแมลงชางสกุลนี้มักจะเปนเขตอบอุนและจากการสํารวจพบวาระยะตัวออนของ
แมลงชางปกใส Ceraeochrysa spp. เปนศตัรูธรรมชาติที่สําคัญของแมลงศัตรูพืชที่มีผนังลําตัวออน
นิ่ม และแมลงชางปกใสชนดินี้ยงัเปนตวัห้าํที่สําคัญในระยะไขของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ซ่ึงใน
ประเทศแคนนาดาไดนําแมลงชางปกใส Ceraeochrysa spp. มาใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดย
ชีววิธี ซ่ึงมี 3 ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชคือ แมลงชางปกใส 
Ceraeochrysa cincta แมลงชางปกใส C. cubana และ C. smithi  

 
จากการศึกษาทางชีววิทยาของแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae พบวาในระยะตวัออนเปน

ตัวห้ําชนิดที่มปีระสิทธิภาพมากที่สุด (Nordlund et al., 1995) แมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae ซ่ึง
ไดแก แมลงชางปกใส Chrysoperla spp. สามารถกินเหยือ่ไดหลายชนดิเชน ไขและหนอนของผีเสื้อ 
ไร เพล้ียหอย เพล้ียแปง เพล้ียไกฟา แมลงหวี่ขาว เพล้ียไฟ หนอนมวนใบ และแมลงศัตรูพืชที่มีผนัง
ลําตัวออนนิ่ม โดยตัวออนแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae จะกินเหยือ่โดยใชเขีย้วแทงลงไปใน
ผนังลําตัวของเหยื่อแลวปลอยเอนไซมเขาไปในตัวเหยื่อ หลังจากนัน้จึงดูดของเหลวออกจากตวั
เหยื่อทําใหเหยื่อแหงตายในที่สุด (Olkowski et al., 1999) แตในระยะตวัเต็มวัยของแมลงชางปกใส
วงศ Chrysopidae จะกินน้ําผ้ึง เกสรดอกไม และน้ําหวานจากดอกไมเปนอาหาร แตมตีัวเต็มวัยของ
แมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae 2-3 ชนดิเทานั้นทีก่ินแมลงเปนอาหาร Miller and Miller (2003) 
กลาววาแมลงชางปกใสในวงศ Chrysopidae (Green Lacewing) เปนตวัห้ําที่สําคัญของแมลงศัตรูพืช



 

6

กลุมเพลี้ยหอยและเพลี้ยแปง (Coccoidea) และจากการรายงานของ Woolfolk et al. (2004) พบวา
แมลงชางปกใส Chrysoperla spp. เปนศัตรูธรรมชาติที่สําคัญของศัตรูพืชหลายชนดิ และไดมกีารนาํ
แมลงชางปกใสสกุลนี้มาใชประโยชนในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีกนัอยางแพรหลาย ทั้ง
ในทวีป ยุโรป อเมริกา อาฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย ซ่ึงแมลงชางปกใส Chrysoperla spp. เปนตัว
ห้ําที่สําคัญของแมลงศัตรูพืชหลายชนิดไดแก เพล้ียกระโดด เพล้ียไฟ เพล้ียไกฟา แมลงหวี่ขาว ไร 
ไขและหนอนของผีเสื้อวงศ Noctuidae Pieridae และ Pyralidae ซ่ีงนับวาแมลงชางปกใส 
Chrysoperla spp. เปนศัตรูธรรมชาติที่สามารถควบคุมศัตรูพืชไดหลากหลายชนิด 

 
นอกจากนี้ Penny et al., (2000) รายงานวา แมลงชางปกใส Chrysoperla spp. ซ่ึงเปนแมลง

ชางปกใสในวงศ Chrysopidae เปนตัวห้าํทีม่ีประสิทธิภาพมากชนิดหนึง่ สามารถกินเหยื่อไดหลาย
ชนดิ เชน ไขและตัวออนของผีเสื้อ เพล้ียออน ไรแมงมุม เพล้ียหอย เพล้ียไกฟา เพล้ียแปง แมลงหวี่
ขาว เพล้ียไฟ หนอนมวนใบ และแมลงศัตรูพืชชนิดตางๆ ที่มีผนังลําตัวออนนุม (Gardner et al., 
1996) ซ่ีงแมลงชางปกใสเปนตัวห้ําที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในระยะตัวออน (Tauber, 1993) 
โดยตัวออนของแมลงชางปกใสทําลายเหยื่อโดยการใชเขี้ยวทั้งสองขางของปากแทงเขาไปในตวั
เหยื่อ หลังจากนั้นจะปลอยเอนไซมเขาไปในตัวเหยื่อและดูดของเหลวออกจากตวัเหยือ่ 

  
จากการศึกษาของ Henry et al. (2004) พบวาแมลงชางปกใส Chrysoperla spp. มีอยูหลาย

ชนิดดวยกัน ดงัเชนแมลงชางปกใส Chrysoperla carnea Stephens เปนชนิดที่พบมากในประเทศ
แถบทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแมลงชางปกใสชนดินี้ไดรับการจาํแนกสกุลและชนิดโดย J. 
F. Stephens เมือ่ป ค.ศ. 1835 ที่ประเทศอังกฤษ ตัวอยางของแมลงชางปกใส C. carnea สํารวจพบที่
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และประเทศสกอตแลนด และไดจัดแสดงตัวอยางของแมลงชางปก
ใส C. carnea ไวที่พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (The 
Natural History Museum) และในปจจุบันแมลงชางปกใส C. carnea ของแมลงชางปกใสวงศ 
Chrysopidae นิยมนํามาใชในงานควบคุมศัตรูพืชโดยชวีวิธีในทวีปยุโรป สวนแมลงชางปกใส 
Chrysoperla rufilabris เปนศัตรูธรรมชาติที่สําคัญที่นิยมนํามาใชในการควบคุมศัตรูพืชในทวีป
อเมริกาเหนือ (Tauber et al. 2000; Daane and Hagen 2001; Henry et al. 2001) 

 
3.  การเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae ในหองปฏบิัติการ 

 
สําหรับในการผลิตแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae เพื่อนําไปใชประโยชนในการควบคุม

ศัตรูพืชนั้น Tauber et al. (1997) รายงานวาในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปอเมริกาใต 
มีการเพาะเลีย้งแมลงชางปกใสในเชิงการคากันอยางแพรหลาย ซ่ึงแมลงชางปกใสที่นยิมนํามา
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เพาะเลี้ยงเพื่อนําไปควบคุมศัตรูพืชในเชิงพาณิชยคือแมลงชางปกใส Chrysoperla externa และ 
แมลงชางปกใส Chrysoperla carnea ซ่ึงผูผลิตในแตละรายมีกลยุทธในการผลิตเพื่อแขงขันกันใน
ตลาดอยางมาก ทั้งนี้เพื่อใหไดแมลงชางปกใสที่มีประสิทธภาพสูงสุดในการนําไปใชควบคุม
ศัตรูพืชโดยชวีวิธี ซ่ึงมีปริมาณและคณุภาพเพียงพอกับความตองการของตลาด  

 
แมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae ที่นิยมนาํมาเพาะเลีย้งเพื่อเปนการคา ในระดบัการผลิต

แบบอตุสาหกรรมนั้น Tauber et al. (1997) รายงานวา C. carnea นิยมนาํมาเพาะเลีย้งมากที่สุด 
เนื่องจากแมลงชางปกใสชนดินี้เปนศัตรูธรรมชาติที่สําคัญของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด นอกจากนี้
ในการเพาะเลีย้งเพิ่มปริมาณในหองปฏิบัตกิารของแมลงชางชนิดนี้สามารถทําไดงาย เนื่องจาก
สามารถใชอาหารเทียมในการเพาะเลี้ยงได 

 
ในสวนของการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae ในหองปฏบิัติการนั้น ไดมีการ

พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงซึ่งมวีัตถุประสงคที่เหมือนกนัคอืใหไดจํานวนไขของแมลงชางปกใสมี
ปริมาณและคณุภาพมากเพยีงพอที่สามารถนําไปใชประโยชนในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีว
วิธีได (Nordlund and Morrison, 1992) และจากการรายงานของ Nordlund and Correa (1995) พบวา
ในการเพาะเลีย้งตัวเต็มวยัของแมลงชางปกใส Chrysoperla spp. ในป 1948 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น Finney (1950) ไดนําแกลลอนพลาสติกรูปทรงกระบอกขนาด 3.78 ลิตร มาเปน
อุปกรณในการเพาะเลี้ยงตวัเต็มวัยของแมลงชางปกใส Chrysoperla spp. ซ่ึงผนังดานในของ
แกลลอนบุดวยกระดาษแข็ง หลังจากนัน้จึงใสตวัเต็มวัยของแมลงชางปกใสเขาไปในแกลลอน
พลาสติกนั้น ซ่ึงถือวาอุปกรณในการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใสชนิดนี้ไดนิยมใชกันอยางแพรหลาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และนับวาการศึกษาอุปกรณในการเพาะเลีย้งตัวเต็มวัยของแมลงชางปก
ใสในครั้งนี้เปนพื้นฐานในการพัฒนาอุปกรณในการเพาะเลี้ยงตวัเต็มวยัของแมลงชางปกใสชนิดอืน่
ตอไป 
  

นอกจากนี ้Nordlund and Correa (1995) ไดมีการพัฒนาอุปกรณที่ใชในการเพาะเลี้ยงตัว
เต็มวัยของแมลงชางปกใส Chrysoperla spp. ขึ้น ซ่ึงพัฒนามาจากอุปกรณการเพาะเลีย้งแมลงชาง
ปกใสของ Nordlund and Correa (1995) คือเครื่องมือเพาะเลี้ยงตวัเต็มวยัแมลงชางปกใส (Adult 
Feeding and Oviposition Unit) เครื่องมือชนิดนี้จะมีการทํางานโดยใชระบบสุญญากาศในการ
เคลื่อนยายตวัเต็มวัยจากเครือ่งเกาไปสูเครื่องใหม หลังจากที่ตัวเต็มวยัวางไขแลว ซ่ึงการเปลี่ยนตวั
เต็มวัยนี้จะทําทุก 24 ช่ัวโมง สวนในการเกบ็ไขของแมลงชางปกใสนั้นเครื่องมือชนิดนี้จะใชระบบ
ลวดรอน (Hot Wire Harvesting System) ในการตัดกานไขของแมลงชางปกใส ซ่ึงไขที่ไดจะมีความ
สมบูรณดีกวา การเก็บไขของแมลงชางปกใสวิธีอ่ืน Nordlund and Correa (1995) กลาววาลักษณะ
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ไขของแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae นั้น ไขจะมีกานชูสูงขึ้นมาจากบริเวณที่วางไข และกานไข
ของแมลงชางปกใสจะมีลักษณะที่เหนียว และแข็งแรงยากตอการตัดไข ในป ค.ศ. 1950 Finney ได
ทําการเก็บไขของแมลงชางปกใสโดยการใชสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด (HClO) ซ่ึงสารลาย
นี้จะไปทําการยอยสลายกานไข ทําใหเก็บไขไดงายขึ้น แต Morrison (1977) ไดทําการศึกษาการเกบ็
ไขโดยใชสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรดพบวา การเก็บไขวิธีนีไ้มเหมาะที่จะใชในการผลิต
แมลงชางปกใสเชิงอุตสาหกรรม จึงไดทําการศึกษาวิธีการเก็บไขแมลงชางปกใสวิธีอ่ืน และไดใช
วิธีการนําเชือกไนลอนมาขงึใหตึง แลวใชลูกบอลยางกลิ้งตัดกานไขของแมลงชางปกใส แตไขที่ตัด
ออกมาแลวนัน้จะมกีานของไขที่หลุดออกมารวมอยูดวยเปนกระจกุ ซ่ึงไขของแมลงชางปกใสที่ได
จะเกิดความเสียหายจากการตัดของเชือกไนลอน ซ่ึง Nordlund and Correa (1995) กลาววาการเก็บ
ไขของแมลงชางปกใสโดยใชระบบลวดรอน (Hot Wire Harvesting System) ในการตัดไขนั้นจะได
ไขของแมลงชางปกใสที่มีความสมบูรณมากกวาวิธีการอืน่  
 

การศึกษาเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงตวัออนแมลงชางปกใสของ Cohen  and Smith (1998) 
รายงานวาในการเพาะเลี้ยงตวัออนของแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae ในรัฐมิสซิสซิปป ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดใชอาหารเทียมแทนอาหารจากธรรมชาติ แมลงชางปกใสที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ แมลงชางปกใส C. rufilabris ซ่ึงสวนประกอบหลักของอาหารเทียมไดแก ยีสต น้ําตาลซูโครส 
และน้ํา ในการพัฒนาสูตรอาหารเทียมมาทาํการเพาะเลี้ยงตัวออนของแมลงชางปกใสครั้งนี้เพื่อ
ทดแทนอาหารจากธรรมชาติซ่ึงมีราคาแพงคือ ไขของผีเสื้อ Sitotroga cerealella (Lepidoptera: 
Tineidae) และไขของผีเสื้อ Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) ซ่ึงมีราคา
กิโลกรัมละ 500 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา  

 
สวนการเพาะเลี้ยงตัวต็มวัยของแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae ในหองปฏิบัติการนั้น 

Ballal and Singh (1999) ไดรายงานวาน้ําผ้ึงซึ่งเปนอาหารของตัวเต็มวยัของแมลงชางปกใสวงศ 
Chrysopidae มีสวนชวยใหแมลงชางปกใสสามารถวางไขไดจํานวนมากขึ้น และทําใหไดปริมาณ
ของตัวออนแมลงชางปกใสมากขึ้นดวย ดงันั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะใชน้ําผ้ึงในการเพาะเลี้ยงตวั
เต็มวัยของแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae และจากการเพาะเลี้ยงตวัเต็มวัยของแมลงชางปกใส C. 
comanche ของ Gibson and Hunter (2005) โดยทําการศึกษาที่หองปฏิบตัิการของภาควิชากีฏวิทยา 
มหาวิทยาลัยแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวายีสตมีบทบาทสําคัญในการนํามาใชเพาะเลี้ยง
ตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส C. comanche สามารถวางไขไดในปริมาณมาก เนื่องจากยีสตมี
สวนประกอบของกรดอะมิโน ซ่ึงเปนโปรตีนและมีสวนสําคัญในการเจริญเติบโตของตัวเต็มวัยของ
แมลงชางปกใส ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Conard (2001) วายีสตเปนอาหารที่ชวยเสริมกรดอะ
มิโนใหกับตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส 
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4.  บทบาทของแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชวีวิธี 
 

บทบาทของการนําตัวออนของแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae ไปใชในการควบคุม
แมลงศัตรูพืช นั้น Kabissa et al. (1996) รายงานวาพบตวัออนของแมลงชางปกใส Chrysoperla spp. 
แมลงชางปกใส Mallada desjardinsi และแมลงชางปกใส Ceratochrysa antica เปนศัตรูธรรมชาติ
ที่สําคัญของเพลี้ยออนฝาย Aphis gossypii (Glover) (Homoptera: Aphididae) และหนอนเจาะสมอ
ฝาย Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) ซ่ึงแมลงชางปกใสทั้ง 3 ชนิดนี้
สามารถควบคุมประชากรของเพลี้ยออนฝายและหนอนเจาะสมอฝายไดอยางดีในประเทศ
แทนซาเนยี ทวีปแอฟริกา  

 
ในการนําแมลงชางปกใสไปปลดปลอยในแปลงปลูกพืชโดยชีววิธีนั้น ผูผลิตแมลงชางปก

ใสในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณในบรรจุแมลงชางปกใส เพื่อที่จะสามารถ
นําไปปลดปลอยใหไดมากทีสุ่ด เพื่อลดตนทุนในการผลิตใหไดมากทีสุ่ด ซ่ึง Daane and Yokota 
(1997) ไดนําวสัดุกันกระแทกเชน เวอรมิคูไลท (vermiculite) มาใสในภาชนะเพื่อที่จะปองกันไมให
ไขของแมลงชางปกใสเกดิความเสียหายในขณะที่ขนสงนอยที่สุด 

 
จากการศึกษาของ Wundrelich and Biles (1999) พบวาระยะที่เหมาะสมในการนําแมลงชาง

ปกใสวงศ Chrysopidae ไปปลดปลอยในแปลงปลูกพืชคือ การนําระยะไขของแมลงชางที่ใกลฟก
และตัวออนวยัที่ 1 บรรจุลงในภาชนะที่จะทําการปลดปลอย หลังจากนั้นจึงใสวัสดกุันกระแทกคอื 
เวอรมิคูไลท (vermiculite) ลงไปซึ่งวิธีดังกลาวสะดวกกวาการนําแมลงชางปกใสในระยะตัวออน
ไปปลดปลอยเนื่องจากตองใชแรงงานคนมาก ทําใหเสียคาใชจายสูง (Olkowski et al., 1999 ) 

 
จากการศึกษาของ Leopold (1998) พบวาในการนําแมลงชางปกใสไปใชควบคุมแมลง

ศัตรูพืชนั้น อาจเกิดปญหาในเรื่องระยะเวลาในการขนสงเนื่องจากอาจเกดิความลาชา ทําใหไขของ
แมลงชางปกใสที่จะนําไปปลดปลอยนั้นฟกออกมาเปนตวัออนวยัที่ 1 และอาจเกดิการกินกนัเองขึ้น
เนื่องจากไมมอีาหาร ทําใหเกิดความเสียหายขึ้นได ดังนัน้จึงไดมกีารศกึษาเทคนิควิธีการเก็บรักษา
ไขของแมลงชางปกใสใหอยูไดนานที่สุด เพื่อรักษาประสิทธิภาพของแมลงชางปกใสใหไดมาก
ที่สุดซึ่ง Lopez-Arroyo et al. (2000) ไดรายงานวาอุณหภูมิมีสวนสําคญัในการเก็บรักษาไขของ
แมลงชางปกใสใหไดนานทีสุ่ดเพื่อสะดวกในการขนสง และในการศึกษาครั้งนี้พบวาที่อุณหภูมิ 10-
15.6 องศาเซลเซียส สามารถเพิ่มอายุไขของแมลงชางปกใส C. externa ไดนานประมาณ 13-21 วัน 
สวนอุณหภูมทิี่ 15.6 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุไขของแมลงชางปกใส Ceraechrysa spp. ได
นาน 14 วนั 
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จากการรายงานของ Hassan (1976) ไดมีการนําตัวออนของแมลงชางปกใส Chrysoperla 
spp. ไปปลดปลอยในแปลงพริกหวานแดง เพื่อควบคุมเพล้ียออน ปลดปลอยในแปลงแอปเปลเพื่อ
ควบคุมไร (Miszczak and Niemczyk, 1978) และนําไปปลดปลอยในแปลงองุนเพื่อควบคุมหนอน
มวนใบ (Daane et al., 1993) สวน Daane and Yokota (1997) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพของตัวออน
แมลงชางปกใส Chrysoperla spp. ในการควบคุมศัตรูพชืในแปลงองุนวา จากการปลดปลอยตัวออน
ของแมลงชางปกใส Chrysoperla spp. ในอัตราสวนระหวางตวัออนของแมลงชางปกใสตอตนองุน 
คือแมลงชางปกใส 16 ตัวตอตนองุน 1 ตน พบวาจํานวนประชากรของศัตรูพืชลดลงจนถึงระดับที่
นาพอใจ  

สวนการควบคุมแมลงศัตรูผัก Reddy and Gurrero (2000) รายงานวาไดมีการนําตวัออน
ของแมลงชางปกใส C. carnea ไปใชในการควบคุมแมลงศัตรูกระหล่ําคือ Plutella xylostella (L.) 
(Lepidoptera: Yponomeutidae) ซ่ึงแมลงชางปกใสชนิดนี้สามารถควบคุมประชากรของผีเสื้อ
หนอนใยผักไดในระยะไขและระยะหนอนวัยที่ 1 (Reddy et al., 2004)  

 
จากการสํารวจประชากรของศัตรูธรรมชาติในแปลงถั่วพุมในรัฐอาริโซนา ประเทศ

สหรัฐอเมริกาของ Bickley and Macleod (1956) พบแมลงชางปกใส 2 ชนิด ไดแก แมลงชางปกใส 
C. comanche และแมลงชางปกใส Chrysopa nigricornis เปนศัตรูธรรมชาติที่สําคัญของเพลี้ยออน 
Monellia caryella (Fitch) และเพลี้ยออน Melanocallis cryaefolie (Davis) (Homoptera: Aphididae) 
ซ่ีง Tedders (1978) ไดรายงานวาเพลีย้ออนทั้ง 2 ชนิดนี้ไดทําความเสียหายกับผลผลิตของถั่วพุมเปน
อยางมาก และถือวาเปนศัตรูพืชที่สําคัญของถั่วพุมในแถบภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวาตัวออนของแมลงชางปกใสชนิดนี้สามารถมีชีวิตอยู
จนพนชวงฤดหูนาวได และจากการศึกษาของ Hunter and Petersen (2002) เกี่ยวกับการวางไขของ
แมลงชางปกใส C. comanche และแมลงชางปกใส Chrysopa nigricornis พบวาน้ําหวานที่ผลิตได
จากเพลี้ยออน M. caryella และเพลี้ยออน M. cryaefolie มีสวนดึงดดูใหตัวเตม็วยัของแมลงชางปก
ใสไปกินและทําใหตวัเต็มวยัของแมลงชางปกใสวางไขบริเวณที่มีเพล้ียออนระบาด (Tedders and 
Wood, 1987) ซ่ึงน้ําหวานที่เพล้ียออน M. caryella ขับออกมามีปริมาณมากพอที่จะดงึดูดตัวเต็มวยั
ของแมลงชางปกใสมากิน จงึสามารถพบไขของแมลงชางปกใสเปนจาํนวนมากบริเวณที่มีเพล้ีย
ออน M. caryella ระบาดอยู ทําใหมีจํานวนของตัวออนของแมลงชางปกใสที่เพยีงพอตอการควบคมุ
ประชากรของถั่วพุมได ซ่ึงแมลงชางปกใสทั้งสองชนิดนีจ้ะพบมากในชวงตนของฤดใูบไมผลิ 
จนกระทั่งสิน้สุดฤดูหนาวของทุกปโดยแมลงชางทั้งสองชนิดนี้จะเจริญเติบโตและวางไขบนใบของ
ถ่ัวพุม และเจรญิเติบโตโดยการกินเพลี้ยออนถ่ัวเปนอาหาร และจากการรวมกันควบคมุประชากร
ของเพลี้ยออนถ่ัวพุม M. caryaefoliae ของแมลงชางทั้งสองชนิดนี้ทําใหสามารถลดปริมาณของ
เพล้ียออนถ่ัวลงได  
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จากการรายงานของ Miller et al. (2004) พบวาแมลงชางปกใส P. ramburi  เปนศัตรู
ธรรมชาติที่สําคัญของเพลี้ยหอยและเพลี้ยแปงหลายชนดิไดแก เพล้ียหอย Pulvinaria sp. 
(Homoptera: Coccidae) เพล้ียแปง Dysmicoccus brevipes (Cockrell) (Homoptera: Pseudococcidae) 
เพล้ียแปง Pseudococcus calceolariae (Maskell) (Homoptera: Pseudococcidae) และเพลี้ยแปง 
Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti) (Homoptera: Pseudococcidae) 
 
5.  การศึกษาและสํารวจแมลงชางปกใส Plesiochrysa spp. 

 
นอกจากแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae ซ่ึงมีชนิดที่สําคัญไดแกแมลงชางปกใส 

Ceraeochrysa sp. แมลงชางปกใส Chrysoperla spp. แมลงชางปกใส Mallada spp. ที่พบในเขต
หนาวและเขตอบอุนแลว ยงัมีแมลงชางปกใสที่มักพบมาในเขตรอนและจากการรายงานของ 
Tauber et al. (2001) วามีแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae อีกกลุมหนึง่ที่นาจะมีบทบาทในการ
นํามาใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชวีวิธี คือแมลงชางปกใส Plesiochrysa spp. Tauber et al. 
(2001) กลาววาแมลงชางปกใส Plesiochrysa spp. เปนแมลงชางในสกลุยอย (Subgenus) ของแมลง
ชางปกใส Chrysopa และ Tauber et al. (2001) ไดรายงานวาแมลงชางปกใส Plesiochrysa spp. เปน
แมลงชางปกใสกลุมเล็กๆของแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae และจากการสํารวจมอียูประมาณ 5 
ชนิดในโลก แตไดทําการจําแนกชนิดแลว 3 ชนิดดวยกันคือ แมลงชางปกใส Plesiochrysa ramburi 
แมลงชางปกใส Plesiochrysa brasiliensis และแมลงชางปกใส Plesiochrysa lacciperla Tauber et  
al. (2001) รายงานวาสํารวจพบแมลงชางปกใส Plesiochrysa spp. ไดที่บริเวณทวีปอเมริกาใต ไดแก 
ประเทศบราซิล โคลัมเบีย เปรู ทวีปอเมริกากลางไดแก ประเทศ เม็กซโิก และพบในรัฐฟลอริดา
ประเทศสหรัฐอเมริกาและหมูเกาะโซโลมอน Tauber et al. (2001) สวนในทวีปเอเชยี Mehra 
(1996) รายงานวาพบตวัออนของแมลงชางปกใสในกลุม Plesiochrysa spp. ที่แปลงปลูกพืชใน
ประเทศอินเดยี สวนในประเทศไทย ดวงทพิย และคณะ (2547) รายงานวาพบแมลงชางปกใส P. 
ramburi ซ่ึงเปนศัตรูธรรมชาติที่สําคัญของเพลี้ยแปงสม Nipaecoccus viridis และเพลี้ยแปงชบา M. 
hirsutus  ซ่ึงไดทําการศึกษาชีววิทยาเบื้องตนของแมลงชางปกใสชนดินี้ไปบางแลว พบวาแมลงชาง
ปกใส P. ramburi เปนศัตรูธรรมชาติที่สําคัญของเพลี้ยแปงหลายชนิด ซ่ึงแมลงชางปกใสในกลุม 
Plesiochrysa spp. นี้มีขอมูลทางดานชีววิทยา และสณัฐานวิทยานอยมาก แตจากการศกึษาใน
เบื้องตนของ Adam (1959) พบวาตวัเต็มวยัของ Plesiochrysa spp. มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่
คลายกับแมลงชางปกใสในกลุม Chrysopa spp. และจากการรายงานของ Tauber et al. (2001)  วา 
ไดทําการศึกษาชีววิทยาและอนุกรมวิธานของแมลงชางปกใส P. braziliensis ที่หองปฏิบัติการของ
ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลยัคอรแนล วิทยาเขตอิทาคา ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของตัวเต็มวยัของแมลงชางปกใสชนิดนี้คลายกับตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส 
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Chrysopa spp. สวนทางดานชีววิทยาของแมลงชางปกใส P. braziliensis พบวาในระยะตัวออนของ
แมลงชางปกใสชนิดนี้เปนตวัห้ําที่สําคัญของเพลี้ยออนทอ Myzus puicae และผีเสื้อ Sitotroga 
cerealella ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ Brooks and Barnard (1990) ที่รายงาน
วาตัวเต็มวยัของแมลงชางปกใส Chrysopa spp. และตวัเต็มวัยของแมลงชางปกใส P. braziliensis 
จะมีนิสัยเปนตัวห้ําโดยกนิแมลงศัตรูพืชเปนอาหาร ซ่ึงแตกตางกับตวัเต็มวัยของแมลงชางปกใสใน
วงศ Chrysopidae ทั่วไปคือตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส Chrysopidae จะกนิแตน้ําหวานจากเกสร
ดอกไม  และน้ําคางเปนอาหารเทานั้น ไมมีนิสัยเปนตวัห้ํา (Brooks and Barnard, 1990)  สวน
ลักษณะของตวัออนของแมลงชางปกใส P. baziliensis และ Chrysopa spp. จะไมแตกตางกันซึ่งตวั
ออนของแมลงชางปกใสทั้งสองชนิดจะมีเศษซากของอาหารอยูบนดานหลัง และจากการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานในดานตางๆของแมลงชางปกใส P. baziliensis ซ่ึง Tauber et al. (2001) กลาววาจะนํา
ขอมูลที่ไดของแมลงชางปกใสชนิดนี้ไปพฒันาเพื่อนําไปประยุกตใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
โดยชีววิธีตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
 
อุปกรณ 
 

1. กลองพลาสติกกลมใสขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร 
2. กลองพลาสติกกลมใสขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร 
3. กลองพลาสติกกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 22 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร 
4. ทอพีวีซี สูง 30 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร  
5. ผาขาวบาง 
6. ถุงไนลอนกวาง 30 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร 
7. น้ําผ้ึง 
8. ยีสต 
9. เกสรผึ้ง (Bee Pollen) 
10. ฟองน้ํา 
11. สําลี 
12. พูกัน 
13. ตนมะเขีอเทศอายุ 40 วันจํานวน 300 ตน 
14. แปลงทดลองขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 

 
วิธีการ 

 
1. การศึกษาชีววิทยาของแมลงชางปกใส P. ramburi 
 

1.1  การศึกษาชีววิทยาของแมลงชางปกใส P. ramburi เมือ่เล้ียงดวย 
       เพล้ียแปง M. hirsutus  
 

 นํากลุมไขที่ตดักานไขแลวของแมลงชางปกใส P. ramburi จํานวน 20 ฟองที่เพาะเลีย้ง
ไดจากหองปฏิบัติการของศูนยวิจยัควบคุมศัตรูพืชโดยชีวนิทรียแหงชาติ ภาคกลาง อําเภอ
กําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม ไปใสในกลองพลาสติกกลมใส ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร 
สูง 8 เซนติเมตร จากนั้นนําไปวางบนชัน้ ในหองปฏิบัตกิารภายใตอุณหภูมิ 27.5±2 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพทัธ 75±2  เปอรเซ็นต ภายหลังจากที่ไขฟกออกมาเปนตวัออนแลว นําเพล้ียแปงชบา 



 

14

M. hirsutus มาเลี้ยงเพื่อเปนอาหารของตัวออนแมลงชางปกใส ทําการเปลี่ยนเพลี้ยแปงทุกวัน จด
บันทึกขนาด รายละเอียดการเจริญเติบโตทุกระยะ 
 

1.2  ชีววิทยาของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora  
 

การศึกษาชวีวทิยาของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเพาะเลี้ยงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. 
craccivora ทําการศึกษาเหมอืนกับการศึกษาชีววิทยาของแมลงชางปกใส P. ramburi ที่ทําการ
เพาะเลี้ยงดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus ทุกประการ 

 
1.3  ศึกษาอัตราการกินเพลีย้แปง M. hirsutus ของตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi 
 

การศึกษาทําโดยนําตวัออนที่ฟกออกมาจากไขแลวจํานวน 20 ตวั มาทําการเพาะเลี้ยง
ดวยเพล้ียแปง M. hirsutus ใสลงในกลองพลาสติกกลมใส ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร สูง 
8 เซนติเมตร จากนั้นนาํไปวางบนชั้น ในหองปฏิบัติการภายใตอุณหภมูิ 27.5±2 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพทัธ 75±2  เปอรเซ็นต ทําการเปลี่ยนเพลี้ยแปงทุกวัน จดบนัทึกจํานวนเพลี้ยแปงที่ถูก
กินทุกวันจนกระทั่งถึงระยะดักแด 

 
1.4 ความสามารถในการวางไขของตัวเต็มวยัแมลงชางปกใส P. ramburi  
 

การศึกษาทําโดยนําตวัเต็มวยัแมลงชางปกใส P. ramburi ที่ไดจากการเลี้ยงตัวออนดวย
เพล้ียแปง M. hirsutus จํานวน 20 คูมาจับคูผสมพันธุในกลองพลาสติกใส สูง 12 เซนตเิมตร เสน
ผานศูนยกลาง 8 เซนติเมตร ปดดวยผาขาวบางดานบน อาหารที่ใชเล้ียงตัวเต็มวัยคือ น้ําผ้ึงผสมกับ
ผงยีสตที่ทาบนแผนฟองน้ํากวาง 1 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร แขวน
ไวบริเวณดานในของกลอง ใชกอนสําลีชุบน้ําวางบนผาขาวบางดานบนของกลอง หลังจากตัวเตม็
วัยวางไขแลว 1 วัน ยายตวัเตม็วัยไปอยูในกลองพลาสติกกลองใหม แลวจึงทําการเก็บไขของแมลง
ชางปกใสโดยใชกรรไกรตัดกานไขออกจากผนังดานในของกลองและจากผาขาวบาง บันทึกจํานวน
ของไขที่ไดในแตละวนั และอายุของตัวเตม็วัย  

 
1.5 การศึกษาอาหารที่เหมาะในการเพาะเลีย้งแมลงชางปกใส P. ramburi 

การศึกษาเปรยีบเทียบอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลีย้งแมลงชางปกใส P. ramburi 
อาหารที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบสองชนิด ไดแก เพล้ียแปง M. hirsutus และเพลี้ยออนถ่ัว     A. 
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craccivora  โดยเริ่มตนจากไขแมลงชางปกใสที่เพิ่งวางใหมๆ  จํานวน 300 ฟองตออาหารแตละ
ชนิด เมื่อฟกออกมาเปนตวัออน จึงนํามาเลีย้งในกลองพลาสติกกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 22 
เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร โดยใสอาหารแตละชนดิในปริมาณที่เทากนัคือจํานวน 3000 ตัวตอวนั
ลงในกลองแตละกลอง  จนกระทั่งตัวออนเขาดักแด และเปนตัวเต็มวยั นําตัวเตม็วยัมาจับคูผสม
พันธุในทอพวีซีี สูง 30 เซนตเิมตร เสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร ปดดวยผาขาวบางทั้งสองดาน 
จากนั้นยายตัวเต็มวัยใสในทอพีวีซี อาหารที่ใชเล้ียงตวัเตม็วัยคือ น้ําผ้ึงผสมกับผงยีสตที่ทาบนแผน
ฟองน้ํากวาง 1 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร แขวนไวบริเวณดานในของ
ทอ ใชกอนสําลีชุบน้ําวางบนผาขาวบางดานบนของทอพีวีซี หลังจากตัวเต็มวัยวางไขแลว 1 วัน ยาย
ตัวเต็มวัยไปอยูในทอพวีีซีทอใหม แลวจึงทําการเก็บไขของแมลงชางปกใสโดยใชมดีโกนกรีดออก
จากผนังภายในทอพีวีซี สวนไขที่ติดตามผาขาวบางนั้นใชกรรไกรตัดกานไขออก และนําไขที่ตัด
ไดมาใสในกลองพลาสติกกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 22 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร บันทึก
ขอมูลการเจริญเติบโตของแมลงชางปกใส P. ramburi จาํนวนที่รอดชีวิตตั้งแตระยะไข  จนกระทั่ง
เปนตัวเต็มวยั และจํานวนไขทีไดจากการวางไขของตัวเตม็วัยทกุวนั หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมา
ทําการศึกษาตารางชีวิตแบบ  Biological life table   (Laughlin,1965) เพือ่หาคาตางๆ ดังนี้ อัตราการ
ขยายพนัธุสุทธิ (net reproductive rate; Ro) ความสามารถในการขยายพนัธุทางกรรมพันธุ (The 

capacity for increase; rc) อัตราการเพิ่มที่แทจริง (The finite rate of increase; λ) และชวงอายุของ
กลุม (cohort generation time; Tc) (อินทวัฒน, 2533 และอนิทวัฒน, 2548) ดังนี ้
 

อัตราการขยายพันธุสุทธิ (Ro) หาไดจาก 
α 
Ro = ∑ lxmx 
         X=0  

เมื่อ 0 ถึง  α  = ชวงอาย ุ(life span) 
x = ระยะการเจริญเติบโต ปรากฏขึ้นที่เวลาตรงกลางของชวงอายุหาไดจาก 

(x+x+1)/2 
 lx = จํานวนที่มีชีวิตเมื่อเร่ิมตนดวยอาย ุx 
 mx  = จํานวนลูกทีม่ีชีวิตและเปนเพศเมีย โดยคิดคาเฉลี่ยตอเพศเมีย (แม) หนึ่งตัว 
lxmx = ปริมาณของการวางไขตอตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตัว ในแตละชวงอาย ุx (egg curve) 
ชวงอายุของกลุม (Tc) 

   

          α                                α 

Tc = ∑ lxmx ⋅ X/ ∑ lxmx 
              X=0                X=0  
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ความสามารถในการขยายพนัธุทางกรรมพันธุ (rc) หาไดจาก 
 rc =  loge R0/ Tc 

 
อัตราการเพิ่มแทจริง (λ) 
 (λ)  = loge 2/ rc 

 
 
2.  การศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส P.  ramburi   
 
 2. 1  การศึกษาจํานวนตัวเตม็วัยที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง 
 

การศึกษาทําโดยนําตวัเต็มวยัของแมลงชางปกใส P. ramburi ใสในทอ PVC ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร จํานวน  50, 100 และ 200 ตัว ตามลําดับ ที่
อุณหภูมิ 27±2 องศาเซลเซียส และความชืน้สัมพัทธ 70±5% โดยดานลางและดานบนของทอปด
ดวยผาขาวบาง นาํฟองน้ําขนาดยาว 15 เซนติเมตร กวาง 2.5 เซนติเมตร ทาดวยน้ําผ้ึงและยีสตเพื่อ
เปนอาหาร และวางกอนสําลีชุบน้ําไวดานบน ทําการเปลี่ยนอาหารของตัวเต็มวัยและสําลีชุบน้ําทุก
วัน จดบันทึกจํานวนไขของแมลงชางปกใสในแตละทอทุกวันจนกระทั่งตัวเต็มวัยของแมลงชางตาย
หมด ซ่ึงวิธีการเก็บไขนั้นใชใบมีดโกนที่มดีามกรีดบนกานของไขที่อยูดานในของทอ PVC 
หลังจากนัน้จึงใชฟองน้ํากวาดไขที่ตดัแลวใสลงในกลองพลาสติกใสขนาดเสนผานศนูยกลาง 22 
เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร การทดสอบทําทั้งหมด 3 ซํ้า บันทึกจํานวนไขของแมลงชางปกใสที่
ไดทุกวัน และนําขอมูลไปทําการวิเคราะหหาคาทางสถิติตอไป 

 
2.2  การศึกษาปริมาณน้ําที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง 
 

 การศึกษาทําโดยนําตวัเต็มวยัของแมลงชางปกใส P. ramburi  ที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
จากหองปฏิบตัิการที่อุณหภมูิ 27+2 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ 70+5ทําการศึกษา
เปรียบเทียบโดยใสตวัเต็มวยัของแมลงชางปกใสจํานวน 50 ตัว ใสในทอ PVC ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 20 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร โดยดานลางและดานบนของทอปดดวยผาขาวบางและ
วางกอนสําลีชุบน้ําพอหมาดๆ จํานวน 3 กอนไวดานบน วางแผนการทดลองแบบ CRD 3 กรรมวิธี
และ 3 ซํ้า โดยกรรมวิธีที่ 1 ทําการเปลี่ยนสาํลีชุบน้ําใหมทุก 6 ช่ัวโมง กรรมวิธีที่ 2 ทําการเปลี่ยน
สําลีชุบน้ําใหมทุก 12 ช่ัวโมง และกรรมวิธีที่ 3 ทําการเปลี่ยนสําลีชุบน้ําใหมทกุ 24 ช่ัวโมง จากนัน้
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ทําการบันทึกจํานวนไขของแมลงชางปกใสที่ไดทุกวนั นําขอมูลที่ไดในแตละกรรมวิธีที่
ทําการศึกษาไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

 
 2.3  การศึกษาอาหารที่เหมาะสมในการเพะเลี้ยงตวัเต็มวยั 
 

 การศึกษาทําโดยนําตวัเต็มวยัของแมลงชางปกใส P. ramburi ที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
จากหองปฏิบตัิการที่อุณหภมูิ 27+2 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ 70+5 ใสตัวเต็มวัยของ
แมลงชางปกใสจํานวน 50 ตวั ใสในทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร สูง 30 
เซนติเมตร โดยดานลางและดานบนของทอปดดวยผาขาวบางและวางกอนสําลีชุบน้ําพอหมาดๆ 
จํานวน 3 กอนไวดานบน ใชเกสรผึ้ง (Bee Pollen) ผสมกับน้ําผ้ึง เปรียบเทียบกับ ยีสตผสมน้ําผ้ึง ทํา
การเปลี่ยนอาหารของตัวเตม็วัยทกุวนั เปรียบเทยีบจํานวนไขของแมลงชางปกใสที่ไดจากการเลี้ยง
ดวยอาหารทั้งสองชนิดการทดสอบทําทั้งหมด 3 ซํ้า หลังจากนั้นทําการบันทึกจํานวนไขของแมลง
ชางปกใสที่ไดทุกวันและนําขอมูลที่ไปทําการวิเคราะหทางสถิติตอไป 
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3.  การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi ในแตละ 
     วัยในการควบคุมแมลงศตัรูพืชโดยชีววิธี 

 
  การศึกษาเปรยีบเทียบประสทิธิภาพตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi ในแตละวยันั้น
ไดทําการศึกษาในชวงเดือนธันวาคม 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2548 ที่แปลงทดลอง ภายในศนูยวิจยั
ควบคุมศัตรูพชืโดยชีวนิทรียแหงชาติ ภาคกลาง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
นครปฐม  การศึกษาทําโดยเพาะเมล็ดมะเขือเทศพันธุสีดาทิพย 3 ลงในกระบะเพาะเมล็ด เมื่อตน
กลามีอายุได 15 วันทําการยานตนกลาของมะเขือเทศลงในถุงเพาะกลาสีดําถุงละ 1 ตน จํานวน 300 
ถุง จนกระทั่งตนกลามะเขือเทศมีอายุ 30 วัน จึงนํามาวางบนแปลงกลางแจงขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 
2 เมตร โดยวางถุงของตนกลามะเขือเทศแบงเปน 30 กลุม  ๆ ละ 10 ตน (วางตามแผนการทดลอง
แบบ CRD 10 กรรมวิธี และ 3 ซํ้า ซ่ึง 1 กลุมถือเปน 1 กรรมวิธี) โดยที่ 1 แถว จะมี 10 กลุม 
ระยะหางระหวางกลุมและแถวคือ 30x30 เซนติเมตร เมื่อตนมะเขือเทศมีอายุ 40 วัน ใชพูกันจุมน้ํา
หมาดๆ เขี่ยตวัเต็มวัยเพศเมยีของเพลี้ยแปง M. hirsutus นําไปปลอยบนตนมะเขือเทศจํานวน 4 ตัว
ตอตนคลุมตนมะเขือเทศดวยมุงตาขาย  รดน้ําตามปกตวิันละ 2 คร้ัง หลังจากนัน้ 14 วัน เพล้ียแปงมี
ปริมาณมากขึน้ทําการบันทกึจํานวนเพลี้ยแปงกอนทําการปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส
ตามแผนการทดลองที่กาํหนดไว  หลังจากนั้นในวันเดยีวกัน นําตวัออนของแมลงชางปกใส P. 
ramburi ทั้ง 3 วัย ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงซึ่งทําการเพะเลีย้งดวยเพล้ียแปง M. hirsutus เปนอาหาร 
จากหองปฏิบตัิการที่อุณหภมูิ 27+2 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ 70+5 ไปปลดปลอยใน
แปลงทดลอง ตามแผนการแบบ CRD 10 กรรมวิธี และ 3 ซํ้า ดังตอไปนี ้
 
กรรมวิธีที่ 1 ปลดปลอยตัวออนวัยที่ 1 จํานวน 50 ตวั 
กรรมวิธีที่ 2 ปลดปลอยตัวออนวัยที่ 1 จํานวน 100 ตวั  
กรรมวิธีที่ 3 ปลดปลอยตัวออนวัยที่ 1 จํานวน 200 ตัว 
กรรมวิธีที่ 4 ปลดปลอยตัวออนวัยที่ 2 จํานวน 50 ตัว 
กรรมวิธีที่ 5 ปลดปลอยตัวออนวัยที่ 2 จํานวน 100 ตัว 
กรรมวิธีที่ 6 ปลดปลอยตัวออนวัยที่ 2 จํานวน 200 ตัว 
กรรมวิธีที่ 7 ปลดปลอยตัวออนวัยที่ 3 จํานวน 50 ตัว 
กรรมวิธีที่ 8 ปลดปลอยตัวออนวัยที่ 3 จํานวน 100 ตัว 
กรรมวิธีที่ 9 ปลดปลอยตัวออนวัยที่ 3 จํานวน 200 ตัว 
กรรมวิธีที่ 10 จะไมปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส  
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หลังจากปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส นํามุงตาขายสีขาวมาคลุมตนมะเขือเทศทุก
กรรมวิธี ทําการบันทึกจํานวนเพลี้ยแปงที่เหลืออยูหลังจากปลดปลอยตวัออนของแมลงชางปกใส
แลวเปนเวลา 24, 48, 72 ช่ัวโมง 5, และ 10 วัน หลังจากนั้นนําขอมูลทีไ่ดไปหาคาประสิทธิภาพการ
ควบคุม (control efficiency percentage) ซ่ึงเปนเทคนิคที่ไดจาก (Püntener, 1981) และวิเคราะหทาง
สถิติ ของตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi ในแตละวัยตอการควบคุมเพลี้ยแปง จากสูตร
ดังตอไปนี ้
 

Control efficiency percentage (%)   =  [1- (Ta/Ca x Cb/Tb) ] 100 
 
Tb = จํานวนของแมลงกอนทําการทดลองในแตละกรรมวิธี (Treatment) 
Ta = จํานวนของแมลงหลังจากทําการทดลองในแตละกรรมวิธี (Treatment) 
Cb = จํานวนของแมลงกอนทําการทดลองในกรรมวิธีที่ควบคุม (Control) 
Ca = จํานวนของแมลงหลังทําการทดลองในกรรมวิธีที่ควบคุม (Control) 

 
4.  สถานที่ทําการทดลอง 

 
แปลงทดลองและหองปฏิบตัิการภายในศนูยวจิัยควบคมุศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ ภาค

กลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม  
 
5.  ระยะเวลาในการวิจัย 
                    

การทดลองครั้งนี้เร่ิมตั้งแตเดอืนพฤศจิกายน 2547 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2548 
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ผล 
 
1.  การศึกษาชวีวิทยาของแมลงชางปกใส P. ramburi 
 

การศึกษาวงชวีิตของแมลงชางปกใส P. ramburi โดยเริ่มตนที่เก็บระยะไขจากแปลงชบา 
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวดันครปฐม 

จากนั้นนํามาเลี้ยงในหองปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 27.5±2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ 75±2°C 
โดยเพาะเลี้ยงดวยอาหาร 2 ชนิด มีผลการศึกษาดังนี ้
 
 1.1   ชีววิทยาของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเพาะเลี้ยงดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus 
 

ระยะไข (Egg) ตัวเต็มวัยเพศเมียของแมลงชางปกใส P. ramburi มักวางไขเปนฟอง
เดี่ยว บนผนังดานในของภาชนะที่ทําการเพาะเลี้ยง ซ่ึงในการทดลองครั้งนี้ทอพีวีซี สูง 30 
เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร ปดดวยผาขาวบางทั้งสองดานในการเพาะเลี้ยง พบวา
ตัวเต็มวัยเพศเมียของแมลงชางปกใส P. ramburi จะวางไขบริเวณดานในของผนังทอพีวีซี ไขมี
ลักษณะกลมรสีีเขียวออน มกีานชูไข (stalk) สีขาวใส (รูปที่ 1a) เมื่อมีอายุมากขึ้นไขจะมีสีน้ําตาล
ออน และเมื่อใกลฟกไขจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม ไขมีความกวางเฉลี่ย 0.4±0.2 มิลลิเมตร ความ
ยาวเฉลี่ย 0.9±0.3 มิลลิเมตร ไขของแมลงชางปกใส P. ramburi  มีอายุเฉลี่ย 3+0.31 วันจึงจะฟก
ออกมาเปนระยะตวัออนวัยที่ 1  

 
ระยะตัวออน (Larva) ของแมลงชางปกใส P. ramburi   มสีวนหวัที่เดนชัดโดยเฉพาะ

สวนปาก สวนหัวมแีผนแข็งเห็นไดเดนชดั สวนของ frons, clypeus และริมฝปากบนจะเห็นไดไม
ชัดเจน ตวัออนมีตาเดีย่วอยูทางดานขางของสวนหวัเปนกลุม จะเห็นหนวดไดชัด ปกติฐานของ
หนวดจะอยูใกลกับกราม หนวดมี 2-5 ปลอง สวนหวัของตัวออนจะเปนแบบ prognathous กราม
และ maxillae ติดกันโดยมีทอที่สามารถปลอยน้ําลายได และใชดดูของเหลวจากเหยื่อ กรามมี
ลักษณะแข็งโคงเขาทางดานในคลายเคยีว สวนอกมีขาสามคู และปลองทองมี 9-10 ปลอง สวนอก
ของตัวออนจะประกอบดวยปลอง 3 ปลอง เห็นไดชัดเจน ปลายสวนอกจะมีกระจุกเสนขน 
(empodium) ยาวเหน็ไดชัดเจน อกปลองที่ 1 จะมีขนาดเล็กกวาอกปลองที่ 2   และอกปลองที่ 3 ซ่ึง
อกปลองที่ 3 จะมีขาดใหญสุด สวนอกจะมขีาปลองละคู ประกอบดวย coxa, trochanter, femur, 
tibia และ tarsus และมีเล็บ 2 อัน สวนทองมี 9-10 ปลอง ซ่ึงแมลงชางปกใส P. ramburi มีระยะตวั
ออน 3 วัยดังตอไปนี้  
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ตัวออนวัยที่ 1 (รูปที่ 1b) เมื่อเร่ิมฟกออกจากไขใหม ลําตวัจะมีสีน้ําตาลออน หลังจาก
ที่ตัวออนวัยที่ 1 ฟกออกจากไขจะเริ่มกนิอาหารทันที ซ่ึงอาหารที่ใชในการทดลองครั้งนี้คือเพล้ีย
แปงชบา M. hirsutus ตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi  เปนตัวห้ําตั้งแตวยัที่ 1 โดยมีกรามยาว
โคงยื่นออกไปทางดานหนาเพื่อทําลายเหยือ่ กินเหยื่อโดยใชกรามทั้งสองขางเจาะเขาไปบนผนัง
ลําตัวของเหยือ่ ซ่ึงกรามนั้นจะมีรูทําใหตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi  ดูดของเหลวจาก
ภายในลําตัวของเหยื่อได หลังจากที่ตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi  ดูดของเหลวจาก
ภายในลําตัวของเพล้ียแปงชบา M. hirsutus เสร็จแลวจะใชเขี้ยวยกเพลีย้แปงชบา M. hirsutus ที่ตาย
แลวขึ้นบนหลัง เพื่อที่จะใชผงแปงสีขาวของเพลี้ยแปงปกคลุมลําตัว เพื่อจะพรางตวัคลายกับเพลี้ย
แปงซึ่งเปนเหยื่อ ตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วัยที่ 1 มีขนาดลําตัวกวาง 0.21±0.01 
มิลลิเมตร ยาว 1.01±0.06 มิลลิเมตร มีอายุ 3+0.51 วัน  

 
ตัวออนวัยที่ 2 (รูปที่ 1c) มีสีของลําตัวดานหลังเปนสีเทาออน สีของลําตัวดานทอง

เปนสีครีม แตบริเวณดานหลังของลําตัวปกคลุมดวยผงแปงสีขาว ลําตัวของระยะตวัออนมีผงแปงสี
ขาวปกคลุมลําตัวมากกวาตวัออนวัยที่ 1 ตวัออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วัยที่ 2 มีขนาด
ลําตัวกวาง 2.1±0.10 มิลลิเมตร ยาว 4.07±0.07 มิลลิเมตร มีอายุ 3+0.44 วัน  

 
ตัวออนวัยที่ 3 (รูปที่ 1d) มีสีของลําตัวดานหลังเปนสีเทาออน สีของลําตัวดานทอง

เปนสีครีม แตบริเวณดานหลังของลําตัวปกคลุมดวยผงแปงสีขาว ลําตัวของระยะตวัออนวัยที่ 3 มผีง
แปงสีขาวปกคลุมลําตัวมากกวาตวัออนวัยที่ 1 และตัวออนวัยที่ 2  ตัวออนวัยที่ 3 มีขนาดลําตัวกวาง 
3.55±0.09 มิลลิเมตร ยาว 7.72±1.58 มิลลิเมตร มีอายุ 3+0.50 วันและเมื่อเขาสูระยะกอนเขาดกัแด
ลําตัวของตัวออนวัยที่ 3 จะไมผงแปงปกคลุมลําตัว ลําตัวจะมีสีเทา และจะเริ่มถักเสนใยที่มีลักษณะ
เหนยีว สีขาวปกคลุมลําตัวระยะกอนเขาดกัแดมีอายุเฉลีย่ 1+0.24 วัน ระยะการเจริญเติบโตของตัว
ออนของแมลงชางปกใส P. ramburi ทั้ง 3 วัยมีอายุประมาณ 9-12 วัน  

 
ระยะดักแด (Pupa) (รูปที่ 1e) ตัวออนวัยสุดทายของแมลงชางปกใส P. ramburi จะ

สรางเสนใยสีขาวปกคลุมลําตัว และเขาดักแดอยูภายใน มักเขาดักแดตดิกับใบและกิง่ของพืช หรือ
ภาชนะที่ใชในการเพาะเลี้ยง ขนาดของดกัแดมีความกวาง 5±0.08 มิลลิเมตร ยาว 4.97±0.07 
มิลลิเมตร ดักแดมีอายุ 9-14 วัน  

 
ตัวเต็มวัย (Adult) (รูปที่ 1f) มีสีของลําตัวสีเขียวแกมเหลือง มีตารวมสีแดง ปกบางใส 

สวนทองของเพศเมียมีลักษณะกลมมน ปลายทองแหลม ในตัวเต็มวยัเพศผูมีลักษณะเพรียว ปลาย
ทองตัดตรง เพศเมียมีขนาดลาํตัวใหญกวาเพศผู ขนาดลําตัวของตัวเต็มวัยเพศเมียกวาง 1.54±0.05 
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มิลลิเมตร ยาว 9.59±0.11 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศผูมีความกวาง 1.06±0.07 มิลลิเมตร ความยาว 
7.07±0.06 มิลลิเมตร หลังจับคูผสมพันธุ 2-3 วัน จึงเริ่มวางไข ตวัเต็มวัยเพศเมีย 1 ตัวสามารถวางไข
ไดวนัละ 14.55±7.13 ฟอง ในตลอดชวงอายุสามารถวางไขได 113.55±19.39 ฟองตอตัวเต็มวัยเพศ
เมีย 1 ตัว ซ่ึงตัวเต็มวัยเพศเมยีและเพศผูมีอายุ 16±6.40 วัน และ 11±4.72 วันตามลําดบั โดยเพศเมยี
และเพศผูมวีงจรชีวิตประมาณ 21-52 วัน และ 21-47 วัน ตามลําดับ ในธรรมชาติตัวเต็มวัยของแมลง
ชางปกใส P. ramburi จะกินของเหลวที่ขับออกมาจากลําตัวของเพลี้ยแปง (honeydew) และ
น้ําหวานจากเกสรดอกไมเปนอาหาร ซ่ึงระยะการเจริญเติบโตของแมลงชางปกใส P. ramburi เมือ่
เล้ียงดวยเพล้ียแปง M. hirsutus (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  ระยะการเจริญเตบิโตในแตละวัยของแมลงชางปกใส  P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ีย 

      แปง M. hirsutus ภายในหองปฏิบัติการที่อุณหภูม ิ27.5±2°C    
      ความชื้นสมัพัทธ 75+2%  
 

ระยะการเจริญเติบโต ชวงของการเจริญเติบโต (วัน) คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (วัน) 
 ไข 2-3 3+0.31 
ตัวออนวัยท่ี 1 3-4 3+0.51 
            วัยท่ี 2 3-4 3+0. 44 
            วัยท่ี 3 3-4 3+0.50 
ดักแด 9-14 13+1.68 
ตัวเต็มวัย: เพศเมีย 1-23 16+6.40 
                  เพศผู 1-18 11+4.72 
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1.2  ชีววิทยาของแมลงชางปกใสเมื่อเพาะเลี้ยงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. cracivora  
  

การศึกษาชวีวทิยาของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อทําการเพาะเลีย้งดวยเพล้ียออน
ถ่ัว A. cracivora ในหองปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 27.5±2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพทัธ 75±2°C ซ่ึง
จากการศึกษา โดยมีรายละเอียดในแตละชวงของการเจริญเติบโตดังตอไปนี้  

 
ระยะไข (Egg) ไขมีลักษณะกลมรีสีเขียวออน มีกานชูไข (stalk) สีขาวใสคลายเสนดาย 

เมื่อมีอายุมากขึ้นไขจะมีสีน้าํตาลออน และเมื่อใกลฟกไขจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม ไขมีความ
กวางเฉลี่ย 0.3±0.2 มิลลิเมตร ความยาวเฉลี่ย 0.8±0.4 มลิลิเมตร ไขของแมลงชางปกใส P. ramburi 
มีอายุเฉลี่ย 3+0.51 วันจึงจะฟกออกมาเปนระยะตัวออนวยัที่ 1  

 
ระยะตัวออน (Larva) ขนาดลําตัวของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อทําการเพาะเลี้ยง

ดวยเพล้ียออนถ่ัว A. cracivora มีขนาดเล็กกวาขนาดลําตัวของตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi 
ที่เพาะเลี้ยงดวยเพล้ียแปง M. hirsutus (ภาพที่ 3) ระยะตวัออน 3 วัยดังตอไปนี้  

 
ตัวออนวัยที่ 1 เมื่อเร่ิมฟกออกจากไขใหม ลําตัวจะมีสีน้ําตาลออน หลังจากที่ตัวออน 

(ภาพที่ 2) วยัที่ 1 ฟกออกจากไขจะเริ่มกินอาหารทันที หลังจากผานไป 1 วันลําตัวจะมีสีครีม มีเสน
สีดํา 1 เสนพาดตรงกลางดานหลังของลําตัว และมแีตมสดีําพาดตามขวางของลําตัว ลําตัวเกลีย้งไม
มีเศษอาหารปกคลุมลําตัว กรามยาวโคงยืน่ออกไปทางดานหนาเพื่อทาํลายเหยื่อ ตวัออนของแมลง
ชางปกใส P. ramburi วยัที่ 1 มขีนาดลําตัวกวาง 0.18±0.03 มิลลิเมตร ยาว 0.98±0.07 มิลลิเมตร มี
อายุ 3+0.60 วนั  

 
ตัวออนวัยที่ 2 มีสีของลําตัวมีสีครีม มีเสนสีดํา 1 เสนพาดตรงกลางดานหลังของลําตัว 

และมีแตมสีดาํพาดตามขวางของลําตัว บริเวณดานหลังของลําตัวเกลี้ยงไมมีเศษอาหารปกคลุม
ลําตัวคลายตัวออนวัยที่ 1 สีของลําตัวดานทองเปนสีครีม ตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi 
วัยที่ 2 มีขนาดลําตัวกวาง 1.1±0.12 มิลลิเมตร ยาว 2.05±0.09 มิลลิเมตร มีอายุ 3+0.54 วัน  

 
ตัวออนวัยที่ 3 สีของลําตัวมีสีครีม มีเสนสีดํา 1 เสนพาดตรงกลางดานหลังของลําตัว 

และมีแตมสีดาํพาดตามขวางของลําตัว บริเวณดานหลังของลําตัวเกลี้ยงไมมีเศษอาหารปกคลุม
ลําตัวคลายตัวออนวัยที่ 1 และตัวออนวยัที่ 2  ตัวออนวยัที ่3 มีขนาดลําตัวกวาง 1.70±0.07 
มิลลิเมตร ยาว 3.86±1.49 มิลลิเมตร มีอายุ 6+1.74 วันและเมื่อเขาสูระยะกอนเขาดกัแดจะเริ่มถัก
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เสนใยที่มีลักษณะเหนยีว สีดาํปกคลุมลําตัวระยะกอนเขาดักแดมีอายุเฉลี่ย 1+0.57 วัน ระยะการ
เจริญเติบโตของตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi ทั้ง 3 วัยมีอายปุระมาณ 12-16 วัน  

 
ระยะดักแด (Pupa) ตัวออนวยัสุดทายของแมลงชางปกใส P. ramburi จะสรางเสนใยสี

ดําปกคลุมลําตัว และเขาดักแดอยูภายใน มกัเขาดักแดตดิกับภาชนะที่ใชในการเพาะเลี้ยง ขนาด
ของดักแดมีความกวาง 2.6±0.14 มิลลิเมตร ยาว 2.48±0.52 มิลลิเมตร ดักแดมีอายุ 18-20 วัน  

 
ตัวเต็มวัย (Adult) ของแมลงชางปกใส P. ramburi มีสีของลําตัวสีเขียวแกมเหลือง มีตา

รวมสีแดง ปกบางใส สวนทองของเพศเมียมีลักษณะกลมมน ปลายทองแหลม ในตัวเต็มวัยเพศผูมี
ลักษณะเพรียว ปลายทองตัดตรง เพศเมียมขีนาดลําตัวใหญกวาเพศผู ขนาดลําตัวของตัวเต็มวัยเพศ
เมียกวาง 1.24±0.05 มิลลิเมตร ยาว 8.44±0.48 มิลลิเมตร ตัวเต็มวยัเพศผูมีความกวาง 0.96±0.14 
มิลลิเมตร ความยาว 6.95±0.06 มิลลิเมตร หลังจับคูผสมพันธุ 2-3 วัน จึงเริ่มวางไข ตัวเต็มวัยเพศ
เมีย 1 ตัวสามารถ ในตลอดชวงอายุสามารถวางไขได 54±5.14 ฟอง ซ่ึงตัวเต็มวัยเพศเมียและเพศผู
มีอายุ 9±3.40 วัน และ 5±2.43 วันตามลําดบั โดยเพศเมยีและเพศผูมวีงจรชีวิตประมาณ 33-48 วัน 
และ 33- 44 วนั ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 2  แสดงระยะการเจริญเติบโตของแมลงชางปกใส  P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว 

A.  craccivora ภายในหองปฏิบัติการที่อุณหภูม ิ27.5±2°C ความชื้นสัมพัทธ 75+2%  

 

ระยะการ
เจริญเติบโต 

ชวงของการเจริญเติบโต 
(วัน) 

คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(วัน) 

 ไข 2-3 3+0.51 
ตัวออนวัยท่ี 1 3-4 3+0.60 
            วัยท่ี 2 3-4 3+0.54 
            วัยท่ี 3 6-8 6+1.74 
ดักแด 18-20 18+1.27 
ตัวเต็มวัย: เพศเมีย 1-9 9±7.40 
                  เพศผู 1-5 5±5.43 
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ตารางที่ 3  ขนาดลําตัวของแมลงชางปกใส  P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว      A. craccivora 

และเพลี้ยแปง M. hirsutus ภายในหองปฏิบัติการที่อุณหภูม ิ27.5±2°C   ความชื้น
สัมพัทธ 75+2% % RH 

  
ความกวางของลําตัว  

(มิลลิเมตร)  
ความยาวของลําตัว 

(มิลลิเมตร) 

M. hirsutus A. craccivora M. hirsutus A. craccivora 
ระยะการเจริญเติบโต 

คาเฉล่ีย+ SD คาเฉล่ีย+ SD คาเฉล่ีย+ SD คาเฉล่ีย+ SD 

ไข 0.4±0.2 0.3±0.2 0.9±0.3 0.8±0.4 

ตัวออนวัยท่ี 1 0.21±0.01 0.18±0.03 1.01±0.06 0.98±0.07 
            วัยท่ี 2 2.1±0.10 1.1±0.12 4.07±0.07 2.05±0.09 

            วัยท่ี 3 3.55±0.09 1.70±0.07 7.72±1.58 3.86±1.49 
ดักแด 5±0.08 2.6±0.14 4.97±0.07 2.48±0.52 

ตัวเต็มวัย:เพศเมีย 1.54±0.05 1.24±0.05 9.59±0.11 8.44±0.48 

          เพศผู 1.06±0.07 0.96±0.14 7.07±0.06 6.95±0.06 

 

SD = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ภาพที่ 1  ลักษณะทางชวีวิทยาของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปง M. hirsutus 

 
 

a.  ไข b.  ตัวออนวยัที่ 1 

c.  ตัวออนวยัที่ 2 d.  ตัวออนวยัที่ 3 

e.  ดักแด f.  ตัวเต็มวยัเพศเมียและเพศผู 

1 mm. 

1 mm. 

1 mm. 
1 mm. 

1 mm. 
1 mm. 

Female Male 
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 ภาพที่ 2  ตวัออนวัยที่ 3 ของ P. ramburi เมือ่เล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3  ความแตกตางระหวางตัวออนวยัที่ 3 ของ P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A.   

craccivora (A) และเพลี้ยแปง M. hirsutus (B) 
 
 

1 mm. 

1 mm. 

A 

B 
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1.3  การกินอาหารของตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi 
 

ผลการศึกษาการกินอาหารของตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อทําการ
เพาะเลี้ยงตัวออนวัยตางๆ ของแมลงชางปกใส P. ramburi ดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus พบวาตวั
ออนวัยที่ 1 วัยที่ 2 และวยัที่ 3 สามารถกินเพลี้ยแปงไดเฉลี่ย 19.10±1.12, 38.55±1.90 และ 
20.95±2.19 ตัว ตามลําดับ และผลจากการศึกษาการกินอาหารของตัวออนแมลงชางปกใส P. 
ramburi พบวาตัวออนวัยที่ 2 เปนระยะที่แมลงชางปกใส P. ramburi มคีวามสามารถในการกนิ
เพล้ียแปงชบา M. hirsutus ไดมากที่สุด ตวัออนตั้งแตวัยที่ 1-3 ของแมลงชางปกใส P. ramburi 
สามารถกินเพลี้ยแปงไดเฉลี่ย 78.45+3.09 ตัว โดยตวัออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วยัที่ 1 
สามารถกินเพลี้ยแปงไดเฉลี่ย 6.15+0.37 ตัวตอวนั ตัวออนวัยที่ 2 สามารถกินเพลี้ยแปงไดเฉลี่ย 
12.55+0.59 ตัวตอวนั และตวัออนวยัที่ 3 สามารถกินเพลี้ยแปงไดเฉลี่ย 8.85+1.14 ตัวตอวนั 
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของแมลงชางปกใส P. ramburi ตั้งแตตัวออนวัยที่ 1-3 ใชเวลา
ทั้งหมด 9+0.57 วัน (ตารางที ่4) 
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ตารางที่ 4  อัตราการกินของตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi ในการกินเพลี้ยแปง  
     M. hirsutus ตลอดชวงอายุขัย ในสภาพหองปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25+2  oC      
     และความชืน้สัมพัทธ 75+2%  

 

จํานวนเพลี้ยแปง M. hirsutus ท่ีถูกกินในแตละวัยของตัวออน
แมลงชางปกใส P. ramburi  ตัวออนของ P. ramburi 

(ตัวท่ี) 
วัยท่ี 1 วัยท่ี 2 วัยท่ี 3 รวม 

1 18 36 19 73 
2 21 42 21 84 
3 20 40 20 80 
4 18 41 23 82 
5 19 36 24 79 
6 21 37 21 79 
7 20 36 20 76 
8 18 39 18 72 
9 21 38 18 77 
10 18 38 19 75 
11 18 40 20 78 
12 19 38 21 78 
13 19 41 20 80 
14 18 40 19 77 
15 20 38 18 76 
16 19 38 24 81 
17 18 39 23 80 
18 19 37 24 80 
19 20 36 23 79 
20 18 41 24 83 

ชวงของจํานวนเพลี้ยแปง 18-21 36-42 18-24 72-84 
คาเฉล่ีย+สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
19.10+1.12 38.55+1.90 20.95+2.19 78.45+3.09 
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1.4  ความสามารถในการวางไขของตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส P. ramburi 
 
ผลการศึกษาจากการนําตวัเตม็วัยของแมลงชางปกใส P. ramburi จํานวน 20 คู มาจับคู

ผสมกันจนสิ้นอายุขัยพบวา เพศเมียวางไขเปนฟองเดีย่วๆ กระจัดกระจายตามผนังดานในของ
กลองพลาสติก และบนผาขาวบางที่ทําการเพาะเลี้ยง เพศเมีย 1 ตัวสามารถวางไขไดเฉลี่ย 
113.55+19.39 ฟองตอตัว อัตราการวางไข 7.36+1.45 ฟองตอวัน ตลอดอายุขัย 16+4.12 วัน คู
วางไขไดมากที่สุดสามารถวางไขได 146 ฟองตลอดชวงอายุขัย 23 วนั คูที่วางไขไดนอยที่สุด
สามารถวางไขไดเพยีง 65 ฟอง ตลอดชวงอายุขัย 8 วนั อัตราการวางไขสูงสุด  10.45 ฟองตอวัน 
และอัตราการวางไขต่ําสุดคอื 4.94 ฟองตอวัน (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5  ความสามารถในการวางไขของตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส P. ramburi ตลอดอายุขัย     
ในสภาพหองปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25+2  oC และความชืน้สัมพัทธ 75+2% RH 

 

ตัวเต็มวัยคูท่ี 
 

จํานวนไขท่ีเก็บ
ไดท้ังหมด 

(ฟอง) 

อัตราการวางไข / วัน 
(ฟอง) 

อายุขัยของ 
ตัวเต็มวัย   

(วัน) 
1 65 8.12 8 
2 108 6.75 16 
3 84 4.94 17 
4 116 6.82 17 
5 119 7.00 17 
6 128 5.56 23 
7 156 7.09 22 
8 125 7.81 16 
9 128 8.53 15 
10 115 6.76 17 
11 108 9.00 12 
12 115 10.45 11 
13 108 9.00 12 
14 146 6.34 23 
15 106 5.88 18 
16 112 6.58 17 
17 104 7.42 14 
18 117 5.85 20 
19 99 9.90 10 
20 112 7.46 15 
เฉล่ีย 113.55+19.39 7.36+1.45 16+4.12 
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1.5  การศึกษาเปรียบเทียบอาหารที่เหมาะสมในการเพาะลี้ยงแมลงชางปกใส P. ramburi 
 

จากการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบอาหารที่เหมาะสมของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อ
เล้ียงดวยแมลง 2 ชนิดคือ เพล้ียแปงชบา M. hirsutus เปรียบเทียบกับแมลงชางที่เล้ียงดวยเพล้ียออน
ถ่ัว A. craccivora จากขอมูลอัตราการเกิด อัตราการตาย สามารถที่จะคํานวณหาคาอตัราการ

ขยายพนัธุสุทธิ (R0) ความสามารถในการขยายพนัธุทางกรรมพันธุ (rc) อัตราการเพิ่มที่แทจริง (λ) 
และชวงอายุขยัของกลุม (TC) ดังนี้ จากการศึกษาพบวาเมือ่เล้ียงแมลงชางปกใส P. ramburi ดวย
เพล้ียแปง M. hirsutus มีคาอัตราการขยายพันธุสุทธิ (RO) มีคาเทากับ 6.6669  หมายความวา หาก
แมลงชางปกใสชั่วอายุขัยนี้เร่ิมเลี้ยงจากไข 300 ฟอง ในชัว่อายุขยัถัดไปจะไดไขจํานวน 
300x6.6669 = 2,000 ฟอง  ในขณะทีเ่มื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora พบวาคาอัตราการ
ขยายพนัธุสุทธิ (RO) มีคาเทากับ 0.0629  แสดงวาเมื่อเร่ิมเลี้ยงจากไข 300 ฟอง ในชัว่อายุขัยถัดไปจะ
ไดไขจํานวนเพียง 18.87 (300x0.0629) ฟอง แสดงวาประชากรของแมลงชางปกใส P. ramburi   
เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora จะมีประชากรทีล่ดลง โดยที่ชวงอายุขยัของกลุม (TC) ของ
แมลงชางปกใส P. ramburi   เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus และเพลี้ยออนถ่ัว A. 
craccivora มีคาเทากับ 35.3674 วัน และ 36.1329 วัน ตามลําดับ หมายถึงกลุมประชากรของแมลง
ชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus มีชวงอายุขัยเทากับ 35.3674 วันและ
เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora พบวามีชวงอายขุัยของกลุมมากกวาเล็กนอยคือ 36.1329 
วัน โดยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัวจะมีระยะตัวออนวัยที่ 3 
และดักแดทีย่าวนานกวาสวนความสามารถของการเพิ่ม (rc) ของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อ
เล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus มีคาเทากับ 0.056 และเมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora 
พบวามีคาความสามารถของการเพิ่มเทากับ 0.0739  แสดงวาประชากรของแมลงชางปกใส P. 
ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus และเมือ่เล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora ตอไป
จะมีเสถียรภาพของชวงอายุ มีอัตราการรอดชีวิตและการออกลูกที่คงที่เทากับ 0.056 และ 0.0739 

ตามลําดับ สวนอัตราการเพิม่แทจริง (λ) ของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปง
ชบา M. hirsutus มีคาเทากับ 1.0550 และเมือ่เล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora มีคาเทากับ 
1.0767 แสดงวาแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus และเมื่อเล้ียง
ดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora สามารถเพิ่มจํานวนประชากรได 1.0550 และ 1.0767 เทาทุก ๆ 3 
วันตามลําดับ (ตารางที่ 6) 

 
จากการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส P. 

ramburi เมื่อเล้ียงดวยเหยื่อ 2 ชนิดคือ เพล้ียแปงชบา M. hirsutus เปรียบเทียบกับแมลงชางที่เล้ียง
ดวยเพล้ียออนถ่ัว         A. craccivora  ขอมูลที่ไดจากปรมิาณของการวางไขตอตัวเตม็วัยเพศเมีย 1 
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ตัว ในแตละชวงอาย ุ(lxmx; egg curve) ชวงอายุที่วางไข  (x ) จํานวนตวัที่รอดชีวิต (lx ) และจํานวน
ลูกที่มีชีวิตและเปนเพศเมีย (mx  ) ของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา M. 
hirsutus และเพลี้ยออนถ่ัว A. craccivora สามารถนํามาสรางตารางชีวิต (ตารางที่ 7 และตารางที่ 8) 

 
เมื่อนําคาของปริมาณของการวางไขตอตัวเต็มวัยเพศเมยี 1 ตัว ในแตละชวงอาย ุ(lxmx) มา

เขียนกราฟคูกบัคาเวลาตรงกลางของชวงอายุที่วางไข  (x)     จะไดกราฟของเสนโคงแสดงปริมาณ
ของการวางไขตอตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตวั (egg curve) นําคาของชวงอายุที่วางไข  (x ) กับจํานวนตวั
เต็มวัยเพศเมยีที่รอดชีวิต (lx ) และจํานวนลกูที่มีชีวิตและเปนเพศเมยี (mx  ) ของแมลงชางปกใส P. 
ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus และ เพล้ียออนถ่ัว A. craccivora  จะปรากฏผลดงั
ภาพที่ 4- 6 
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ตารางที่ 6  แสดงคุณลักษณะทางชีววิทยาของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเพาะเลี้ยงดวยเพล้ีย
แปง M. hirsutus  และ เพล้ียออนถ่ัว A. craccivora ในสภาพหองปฏิบัติการที่อุณหภูม ิ
25+2  oC     และความชื้นสัมพัทธ 75+2% RH 

 
อาหารที่ใชศึกษา คุณลักษณะทางชีววิทยา 

M. hirsutus A. craccivora 
อัตราการขยายพันธุสุทธิ (Ro) 6.6669 0.0692 
ชวงอายุขยัของกลุม (Tc)(วัน) 35.3674 36.1329 
ความสามารถในการขยายพนัธุทางกรรมพันธุ (rc) 0.0536 0.0739 

อัตราการเพิ่มที่แทจริง (λ) 1.0550 1.0767 
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ตารางที่ 7  ตารางชีวิตแสดงอัตราการวางไขตอตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตวั ในแตละชวงอายุและอัตราการ       
  ขยายพนัธุสุทธิ (R0) ของแมลงชางปกใส P. ramburi เมือ่เล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา  

                M. hirsutus ภายในหองปฏิบัติการที่อุณหภูม ิ27.5±2°C   ความชื้นสัมพัทธ 75+2%  
 

ระยะการ
เจริญเติบโต 

ชวงอายุท่ีวางไข 
(x ) 

จํานวนที่รอด
ชีวิต 
(lx ) 

จํานวนลูกท่ีมี
ชีวิตและเปนเพศ

เมีย (mx  ) 

การวางไขตอตัว
เต็มวัยเพศเมีย 1 
ตัว ในแตละชวง
อายุ (lxmx) 

ไข 1.5 1.0 0 0 

ตัวออนวัย 1 4.5 0.91 0 0 
ตัวออนวัย 2 7.5 0.72 0 0 
ตัวออนวัย 3 10.5 0.54 0 0 

ดักแด 13.5 0.33 0 0 
 16.5 0.33 0 0 
 19.5 0.33 0 0 

 22.5 0.33 0 0 
 25.5 0.33 0 0 
 28.5 0.33 0 0 

ตัวเตม็วัย 31.5 0.33 4.50 1.4850 
 34.5 0.20 16.75 3.3550 
 37.5 0.10 9.43 0.9430 
 40.5 0.09 5.10 0.4590 
 43.5 0.08 3.20 0.2560 
 46.5 0.06 1.76 0.1056 
 49.5 0.04 1.29 0.0516 
 52.5 0.01 1.37 0.0137 
 55.5 0.003 1.00 0.003 

                                                                                                R0     = ∑ lxmx  = 6.669 
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ตารางที่ 8  ตารางชีวิตแสดงอัตราการวางไขตอตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตวั ในแตละชวงอายุและอัตราการ      
                ขยายพันธุสุทธิ (R0) ของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียเพล้ียออนถ่ัว  

                 A. craccivora ในหองปฏิบัติการที่อุณหภูม ิ27.5±2°C   ความชื้นสัมพัทธ 75+2%  
 

ระยะการ
เจริญเติบโต 

ชวงอายุท่ีวางไข 
(x ) 

จํานวนที่รอด
ชีวิต 
(lx ) 

จํานวนลูกท่ีมี
ชีวิตและเปนเพศ

เมีย (mx  ) 

การวางไขตอตัว
เต็มวัยเพศเมีย 1 
ตัว ในแตละชวง
อายุ (lxmx) 

ไข 1.5 1.0 0 0 

ตัวออนวัย 1 4.5 0.65 0 0 
ตัวออนวัย 2 7.5 0.27 0 0 
ตัวออนวัย 3 10.5 0.13 0 0 

 13.5 0.02 0 0 
ดักแด 16.5 0.02 0 0 

 19.5 0.02 0 0 

 22.5 0.02 0 0 
 25.5 0.02 0 0 
 28.5 0.02 0 0 

 31.5 0.02 0 0 
ตัวเต็มวัย 34.5 0.02 2.25 0.0450 

 37.5 0.01 1.375  0.0137 
 40.5 0.006 1.25  0.0075 
 43.5 0.003 1.00 0.003 
                                                                                                R0     = ∑ lxmx  = 0.0692 
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ภาพที่ 4  ปริมาณการวางไขตอตัวเต็มวัยเพศเมีย (Egg curve) ของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อ 
  เล้ียงดวยเพล้ียแปง M. hirsutus และเพลี้ยออนถ่ัว  A. craccivora ในสภาพหองปฏิบัติการ  
  ที่อุณหภูมิ 27+2  oC และความชื้นสัมพัทธ 75+2% RH 
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ภาพที ่5   แสดงการรอดชีวติของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปง M. hirsutus  
                และเพลี้ยออนถ่ัว A. craccivora ในสภาพหองปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 27+2  oC และ  
                ความชื้นสัมพัทธ 75+2% RH 
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ภาพที ่6  แสดงจํานวนลูกทีม่ีชีวิตและเปนเพศเมียของแมลงชางปกใส P. ramburi เมือ่เล้ียงดวย 

    เพล้ียแปง M. hirsutus และเพลี้ยออนถ่ัว A. craccivora ในสภาพหองปฏิบัติการที่  
    อุณหภูมิ 27+2  oC และความชื้นสัมพัทธ 75+2% RH 
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จากภาพที่ 4 แสดงใหเห็นวาเมื่อเล้ียงแมลงชางปกใส P. ramburi ดวยเพล้ียแปงชบา M. 
hirsutus ในสภาพหองปฏิบตัิการที่อุณหภมูิ 27+2  oC และความชื้นสัมพัทธ 75+2% RH พบวาตัว
เต็มวัยเพศเมยีของแมลงชางปกใส P. ramburi จะเริ่มวางไขในวันที่ 31 และจะวางไขสูงสุดในวันที่ 
34 หลังจากนัน้จํานวนไขจะลดลงเรื่อยๆ  ชวงเวลาการวางไข ใชเวลา 24 วัน และเมือ่เล้ียงดวยเพล้ีย
ออนถ่ัว A. craccivora พบวา ตัวเต็มวัยเพศเมียของแมลงชางปกใส P. ramburi จะเริ่มวางไขในวันที่ 
34 หลังจากนัน้จํานวนไขจะลดลง ชวงเวลาการวางไข ใชเวลา 9 วัน จากภาพที่ 5 แสดงใหเห็นวา
แมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus ในสภาพหองปฏิบตัิการที่
อุณหภูมิ 27+2  oC และความชื้นสัมพัทธ 75+2% RH พบวาแมลงชางปกใส P. ramburi ทุกระยะการ
เจริญเติบโต จะมีอัตราการรอดชีวิตสูงกวาเมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. cracivora และจากภาพที่ 6 
แสดงใหเห็นวาแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus ในสภาพ
หองปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 27+2  oC และความชื้นสัมพัทธ 75+2% RH พบวาแมลงชางปกใส P. 
ramburi จํานวนลูกที่มีชีวิตและเปนเพศเมียสูงกวาเมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora 
 
2. การศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส P.  ramburi   

 
จากศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเพิม่ปริมาณในการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส P. ramburi นัน้ได

ทําการศึกษาปจจัย 3 ปจจัย ทีม่ีผลตอการวางไขของแมลงชางปกใส ไดแก ความหนาแนนของตวั
เต็มวัยแมลงชางปกใสตอในภาชนะที่ใชเล้ียง ความถี่ในการใหน้ําที่เหมาะสมสําหรับตัวเต็มวัย และ
อาหารที่เหมาะสมสําหรับตัวเต็มวัย ซ่ึงไดผลการศึกษาดงัตอไปนี ้

 
2.1  ความหนาแนนของจํานวนตวัเตม็วัยของแมลงชางปกใส P. ramburi 

  
ผลการศึกษาความหนาแนนของจํานวนตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส P. ramburi ตอ

ภาชนะที่ใชเพาะเลี้ยง(ทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตรสูง 30 เซนติเมตร) โดยทําการ
เปรียบเทียบจากจํานวนตวัเตม็วัยของแมลงชางปกใส P. ramburi จํานวน 50, 100 และ 200 ตัว 
พบวาจํานวนตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส P. ramburi มีผลตอจํานวนไขที่เก็บไดในแตละวัน โดย
จํานวนไขที่เกบ็ไดทั้งหมดตลอดชวงอายุขยัของตัวเต็มวยัจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตาม
จํานวนตัวเต็มวัยที่เพิ่มขึ้น โดยจํานวนของไขมีคาเฉลี่ยเทากับ 2,080, 3,590 และ 4,565 ฟอง เมื่อเร่ิม
จากทําการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส P. ramburi  จํานวน 50, 100 และ 200 ตัว ตามลําดับ ในขณะที่
อายุขัยเฉลี่ยของตัวเต็มวัยจะลดลงตามความหนาแนนของแมลงชางปกใส P. ramburiที่เพิ่มขึ้น โดย
มีคาเฉลี่ยเทากบั 22.33, 20.67 และ 14.67 วัน สําหรับแมลงชางปกใสจํานวน P. ramburi 50, 100 
และ 200 ตัวตามลําดับ เมื่อคิดเปนเปอรเซน็ตของไขแมลงชางที่เก็บไดในแตละวัน เทียบกับการ
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เร่ิมตนดวยแมลงชางจํานวน 50 ตัว พบวาหากเริ่มตนดวยแมลงชาง 100 ตัว จํานวนไขตอวันที่ไดจะ
เพิ่มขึ้นเปน 191.67 เปอรเซ็นต หรือเพิ่มขึ้น 343.99 เปอรเซ็นต สําหรับการใชแมลงชาง 200 ตัว 
(ตารางที่ 9 ) 
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ตารางที่ 9  จํานวนไขและชวงอายุขยัตัวเตม็วัยของแมลงชางปกใส P. ramburiโดย   
เปรียบเทียบจากจํานวนของตวัเต็มวัยที่ตางกันโดยทําการศึกษาในหองปฏิบัติการที่     
อุณหภูมิ 27±2°C และ ความชื้นสัมพัทธ 70±5% 

 
ผลรวมของไขตอ 1 ชวง
อายุขัยของตัวเต็มวัย จํานวนไขท่ีไดในแตละวัน 

จํานวนตัว
เต็มวัย คาเฉล่ีย 

(ฟอง) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อายุขัย เฉล่ีย 
(วัน) คาเฉล่ีย 

(ฟอง) 
จํานวนไขตอวัน 

(%) 
50 2,080 a1 4.41 22.33 c 94.12 100.00 
100  3,590 b 29.79 20.67 b 180.40 191.67 
200  4,565 c 187.70 14.67 a 323.76 343.99 

CV (%) 2.98 - 3.11 - - 
 

1 คาเฉลี่ยในคอลัมนที่ตามดวยตวัอักษรเดยีวกันไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  
95 % โดยวิธี DMRT 
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2.2  ความถี่ของการใหน้าํที่เหมาะสมสําหรับตัวเต็มวยัของแมลงชางปกใส P. ramburi 
 

การศึกษาความถี่ของการใหน้ําในการเพาะเลี้ยงตัวเต็มวยัของแมลงชางปกใส P. 
ramburi พบวา การใหน้าํดวยความถี่ที่แตกตางกันมีผลตอจํานวนไขทีแ่มลงชางปกใส P. ramburi ที่
ผลิตไดโดยการเปลี่ยนสําลีใหน้ําทุก 6, 12 และ 24 ช่ัวโมง สามารถเก็บไขตลอดชวงอายุของตัวเต็ม
วัยไดจํานวนเฉลี่ยเทากับ 1,212, 683 และ 613.3 ฟอง ตามลําดบั ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของตัวเต็มวยั
ไมมีความแตกตางกันสําหรับการเปลี่ยนสาํลีใหน้ําทุก 6, 12 และ 24 ช่ัวโมง มีคาเฉลี่ยเทากับ 14, 
13.67 และ 11.33 วัน ตามลําดับ โดยมีผลใหจํานวนไขตอวันที่ไดเทากบั 57.71 และ 62.53 
เปอรเซ็นต สําหรับการเปลี่ยนสําลีใหน้ําทกุ 12 และ 24 ช่ัวโมง ตามลําดับ เมื่อคิดเทยีบกับกรรมวิธีที่
มีการเปลี่ยนสาํลีทุก 6 ช่ัวโมง (ตารางที่ 10 ) 
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ตารางที่ 10  จาํนวนไขและชวงอายุขยัตัวเตม็วัยของแมลงชางปกใส P. ramburiโดย  
   เปรียบเทียบจากความถี่ของการใหน้าํ โดยทําการศึกษาในหองปฏิบัตกิาร ที่อุณหภมูิ     
   27±2°C และความชื้นสัมพัทธ 70±5% 

 
ผลรวมของไขตอ 1 ชวง
อายุขัยของตัวเต็มวัย จํานวนไขท่ีไดในแตละวัน 

ความถี่ของการ
ใหน้ํา (ชั่วโมง) 

คาเฉล่ีย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อายุขัย เฉล่ีย
(วัน) คาเฉล่ีย 

(ฟอง) 
จํานวนไข 

   ตอวัน (%) 

6 1,212.00 b1 204.50 14.00 ns 86.57 100.00 
12  683.00 a 2.00 13.67 49.96 57.71 
24 613.30 a 34.65 11.33 54.13 62.53 

CV (%) 11.35 - 17.50 - - 
 

 1 คาเฉลี่ยในคอลัมนที่ตามดวยตวัอักษรเดยีวกันไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
% โดยวิธี DMRT 
ns ไมแตกตางกันทางสถิติ 
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2.3  อาหารที่เหมาะสมสําหรับตัวเต็มวยัของแมลงชางปกใส P.  ramburi 
 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบอาหารของตัวเตม็วัยของแมลงชางปกใส P. ramburi 2 ชนิด 
คือ ยีสตผสมกับน้ําผ้ึง และเกสรผึ้งผสมกับน้ําผ้ึง พบวาเกสรผึ้งผสมกับน้ําผ้ึงใหผลที่ดีกวาในดาน
จํานวนของไขที่ไดทั้งหมดตลอดอายุขัยของตัวเต็มวัยจํานวนเริ่มตนที ่50 ตัว ที่เพิ่มมากขึ้น คือ 
1,891 ฟอง เมื่อเทียบกับจํานวน 1,708 ฟองของไขที่ไดจากตัวเต็มวยัแมลงชางปกใส P. ramburi ที่
เล้ียงดวยยีสตผสมน้ําผ้ึง สามารถเก็บไขตลอดชวงอายุของตัวเต็มวัยไดจํานวนเฉลี่ยเทากับ 122 และ 
138.33 ฟองตามลําดับ สําหรับอายุขัยของตัวเต็มวัยนั้นมคีาเฉลี่ยเปน 14.00 และ 13.67 วัน สําหรับ
การเลี้ยงดวยยสีตผสมน้ําผ้ึง และเกสรผึ้งผสมน้ําผ้ึง ตามลําดับ ทั้งนี้เกสรผึ้งมีผลทําใหจํานวนไขตอ
วันที่ไดเพิ่มขึน้เปน 113.39 เปอรเซ็นต เมือ่เทียบกับยีสตที่ใชเปนอาหาร (ตารางที่ 11) 
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ตารางที่ 11  จาํนวนไขและชวงอายุขยัตัวเตม็วัยของแมลงชางปกใส P. ramburiโดย  
                    เปรียบเทียบจากอาหารที่เพาะเลี้ยง โดยทําการศึกษาในหองปฏิบัติการที่อุณหภูมิ       
                    27±2°C และ ความชื้นสัมพัทธ 70±5% 
 

ผลรวมของไขตอ 1 ชวง
อายุขัยของตัวเต็มวัย จํานวนไขท่ีไดในแตละวัน 

อาหารที่ใช 
เพาะเลี้ยง 

คาเฉล่ีย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อายุขัย เฉล่ีย
(วัน) คาเฉล่ีย 

(ฟอง) 
จํานวนไข 
ตอวัน (%) 

ยีสต+น้ําผึ้ง 1,708 97.16 14.00 122.00 100.00 
เกสรผึ้ง+น้ําผึง้ 1,891 12.12 13.67 138.33 113.39 

CV (%) 5.25 - 14.95 - - 
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3.  การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพชืของตัวออนแมลงชางปกใส  
   P. ramburi ในแตละวัย 
 

จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยแปง M. hirsutus ของตัวออน
แมลงชางปกใส P. ramburi ทั้ง 3 วัย ณ แปลงทดลองภายในศูนยวจิัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวนิทรีย
แหงชาติ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม พบวาในการ
ปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วัยที่ 1 ในจํานวน 100 ตัวมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเพลี้ยแปง M. hirsutus สูงสุด รองลงมาคือการปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. 
ramburi วัยที่ 2 ในจํานวน 200 ตัว และตวัออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วัยที่ 2 ในจํานวน 50 
ตัว โดยในแตละกรรมวิธีใหผลไมแตกตางกันทางสถิติ มีคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตประสิทธิภาพการ
ควบคุมเทากับ 98.23+0.51, 96.30+0.69 และ 96.21+3.18 เปอรเซ็นตตามลําดับ ซ่ึงในกรรมวิธีที่ไมมี
การปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi มีเพล้ียแปง M. hirsutus จํานวนเฉลี่ยเทากับ 
1,660 ตัว 

 
การปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วยัที่ 1 ในจํานวน 50, 100 และ 200 

ตัว การปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วัยที่ 2 ในจํานวน 50, 100 และ 200 ตัว
และ การปลดปลอยตวัออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วัยที่ 3 ในจํานวน 50, 100 และ 200 ตัว
เพื่อควบคุมเพลี้ยแปง M. hirsutus ใหประสิทธิภาพในการควบคุมเทากับ 94.57+0.38, 98.23+0.51, 
95.71+2.07, 96.21+3.18, 95.69+0.66, 96.30+0.69, 95.50+1.37, 95.56+0.73 และ 94.91+2.34 
เปอรเซ็นตตามลําดับ โดยแตละกรรมวิธีใหประสิทธิภาพในการควบคุมแตกตางจากการไมใชตวั
ออนของแมลงชางปกใส P. ramburi อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (ประสิทธิภาพในการควบคุม 0 
เปอรเซ็นต)  

 
การปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วยัที่ 1 การปลดปลอยตัวออนของ

แมลงชางปกใส P. ramburi วัยที่ 2 และ การปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วัยที่ 
3 โดยการปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi ในแตละวยัใหประสิทธิภาพในการ
ควบคุมแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ  

 
การปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วยัที่ 1 ในจํานวน 50, 100 และ 200 

ตัว (ประสิทธภิาพในการควบคุมเทากับ 94.57+0.38, 98.23+0.51 และ 95.71+2.07 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ)โดยในแตละอัตราในการปลดปลอยใหประสิทธิภาพในการควบคุมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
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การปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วยัที่ 2 ในจํานวน 50, 100 และ 200 
ตัว (ประสิทธภิาพในการควบคุมเทากับ 96.21+3.18, 95.69+0.66 และ 96.30+0.69 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ) โดยในแตละอัตราในการปลดปลอยใหประสิทธิภาพในการควบคุมไมแตกตางกันทาง
สถิติ  

 
การปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วยัที่ 3 ในจํานวน 50, 100 และ 200 

ตัว โดยในแตละอัตราในการปลดปลอยใหประสิทธิภาพในการควบคุมไมแตกตางกันทางสถิติ 
(ประสิทธิภาพในการควบคุมเทากับ 95.50+1.37, 95.56+0.73 และ 94.91+2.34 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ) (ตารางที่ 12)  
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ตารางที่ 12  แสดงประสิทธิภาพการควบคุม (Control effeciency percentage) ของแมลงชางปกใส  
P. ramburi ในการควบคุมเพลี้ยแปง M. hirsutus ณ แปลงทดลองภายในศูนยวิจยัควบ  
คุมศัตรูพืชโดย ชีวินทรยีแหงชาติ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน นครปฐม 

 
ตัวออนของ 

P. ramburi 

จํานวนที่ปลดปลอย (ตัว) ประสิทธิภาพในการควบคุมเพล้ียแปง  
M. hirsutus ของ P. ramburi  

คาเฉล่ีย+SD (%) 
วัยท่ี 1 50 94.57+0.38 b1 

 100 98.23+0.51 a 
 200 95.71+2.07ab 

วัยท่ี 2 50 96.21+3.18 ab 
 100 95.69+0.66 b 
 200 96.30+0.69 ab 

วัยท่ี 3 50 95.50+1.37 b 
 100 95.56+0.73 b 
 200 94.91+2.34 b 

Control 0 0 c 
 

      1 คาเฉลี่ยในคอลัมนที่ตามดวยตัวอักษรเดียวกันไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  
     95 % โดยวธีิ DMRT 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

52

วิจารณ 
 
จากผลการศึกษาทางชีววิทยาของแมลงชางปกใส P. ramburi ที่เพาะเลี้ยงไดจาก

หองปฏิบัติการของศูนยวิจยัควบคุมศัตรูพชืโดยชีวนิทรียแหงชาติ ภาคกลาง อําเภอกําแพงแสน 
จังหวดันครปฐม และไดผลของลักษณะทางชีววิทยาหลายประการดังตอไปนี ้

 
1.  ชีววิทยาของแมลงชางปกใส P. ramburi 
 

ในการศึกษาครั้งนี้พบวาไขของแมลงชางปกใส P. ramburi มีลักษณะกลมรีสีเขียวออน มี
กานชูไข (stalk) สีขาวใส เมือ่มีอายุมากขึ้นไขจะมีสีน้ําตาลออน และเมือ่ใกลฟกไขจะเปลี่ยนเปนสี
น้ําตาลเขม หลังจากไขฟกออกไปแลวไขจะมีสีขาว ซ่ึงในธรรมชาติจะพบไขของแมลงชางปกใส P. 
ramburi ถูกวางเปนฟองเดีย่วอยูตามใบพืชบริเวณที่มีอาหารของตัวออนซึ่งไดแกแมลงศัตรูพืชชนิด
ตางๆระบาดอยู ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ (Hunter and Petersen, 2002)  วาน้ําหวานทีแ่มลง
ศัตรูพืชในอันดับ Homoptera ที่ขับออกมามีผลตอการดึงดูดตัวเต็มวยัของแมลงชางปกใสมากิน ทํา
ใหสามารถพบไขของแมลงชางปกใสเปนจํานวนมากบรเิวณที่มีอาหารของตัวออนอยู ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาที่ทําใหไขของแมลงชางปกใส P. ramburi มีลักษณะเดนคือมีกานชูไข (stalk) ที่มี
ลักษณะเหนียวคลายเสนดายติดอยูกับพื้นผิวของตนไมหรือภาชนะทีใ่ชในการเพาะเลี้ยง กานชูไข
ของแมลงชางปกใส P. ramburi  สามารถปองกันอันตรายจากลมและน้ําที่จะพัดพาไขไปที่อ่ืนได    
(Nordlund and Correa, 1995)  

 
ตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi กนิเหยื่อโดยใชกรามโดยมีทอที่สามารถปลอย

น้ําลายได และใชดูดของเหลวจากเหยื่อ (Weeden et al., 2004) และจากการศึกษาพบวาในระยะตวั
ออนของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปงพบวาหลังจากที่ตวัออนของแมลงชาง
ปกใส P. ramburi กินเหยื่อเรียบรอยแลว จะใชกรามทั้งสองขางยกเพลี้ยแปงชูขึ้นแตะบนสันหลัง
ของลําตัว แลวยกลงทําใหผงแปงปกคลุมลําตัวของแมลงชางปกใสชนดินี้ ซ่ึงพฤติกรรมเชนนี้ซ่ึงจะ
พรางตัวคลายกับเพลี้ยแปงซึ่งเปนเหยื่อ (ดวงทิพยและคณะ, 2547) และจากการศึกษาชีววิทยาของ
ตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi พบวาตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi จะไมเก็บซาก
ของเหยื่อไวบนสันหลัง ตางจาก P. brasiliensis และ Chrysopa  spp. (Tauber et  al., 2001) ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาพฤตกิรรมของตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออน
ถ่ัว A. cracivora พบวาบนสันหลังของแมลงชางปกใสชนิดนี้ปราศจากเศษซากเหยี่อ  
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เมื่อทําการเลี้ยงตัวออนดวยอาหารที่ตางกันระหวางเพลี้ยแปง M. hirsutus และเพลี้ยออนถ่ัว 
A. craccivora แลวพบวาขนาดลําตัวของตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi ที่เล้ียงดวยเพล้ียแปง
ชบา M. hirsutus ใหญกวาที่เล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. cracivora ซ่ึงชนิดของอาหารที่ใชเล้ียงมีสวน
สําคัญตอการเจริญเติบโตของแมลงชางปกใส (Tauber et al., 2001)  ความสามารถในการกินเพลีย้
แปงซึ่งเปนแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi นี้เปนขอมูลพื้นฐานที่
สําคัญสําหรับการพัฒนาการนําตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi ไปใชประโยชนในการ
ปองกันกําจดัศัตรูพืชโดยชวีวิธี ดวยประสิทธิภาพการกินเหยื่อของ P. ramburi รวมทั้งการพบแมลง
ชางปกใส ชนดินี้ปะปนอยูกบัแมลงศัตรูพืชในปริมาณทีม่ากขึ้นในระยะเวลาที่ผานมา (ดวงทพิย
และคณะ, 2547)  จึงนับวาศตัรูธรรมชาติชนิดนี้มีความนาสนใจเปนอยางมากที่จะศกึษาและพัฒนา
เพื่อการนําไปใชประโยชนตอไป  

 
ตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อทําการเพาะเลี้ยง ดวยน้ําผ้ึงผสมกับยีสต 

พบวาตวัเต็มวยัของแมลงชางปกใส P. ramburi สามารถที่จะกินอาหารดังกลาวได โดยดูจากตวัเต็ม
วัยเพศเมียสามารถวางไขไดตลอดชวงอายขุัย นอกจากนีย้ังพบวาตัวเตม็วัยของแมลงชางปกใส P. 
ramburi ไมมีพฤติกรรมที่กินกันเอง แตจากการศึกษาทางชีววิทยาแมลงชางปกใส P. brasiliensis 
ของ Tauber et al.  (2001) พบวาแมลงชางปกใส P. brasiliensis ชนิดนีม้ีความคลายคลึงกับแมลง
ชางปกใสในสกุล Chrysopa ซ่ึงตัวเต็มวยัจะกินน้ําหวานและเกสรดอกไมเปนอาหาร อีกทั้งยังมี
พฤติกรรมเปนตัวห้ําและกนิกันเอง ซ่ึงแตกตางจากแมลงชางปกใสสกุลอ่ืนที่อยูในวงศ Chrysopidae 
(Canard, 2001; Tauber et al., 2001) ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้พบวาในการเพาะเลีย้งแมลงชางปก
ใส P. ramburi เพื่อเพิ่มปริมาณในหองปฏิบัติการสามารถใชน้ําผ้ึงผสมกับยีสตเปนอาหารได 
เนื่องจากเปนอาหารที่หาไดงาย และสะดวกตอการเพาะเลี้ยงตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส P. 
ramburi ไดเปนจํานวนมาก  

 
เมื่อทําการเปรียบเทียบอัตราการวางไขและอายุขัยของตวัเต็มวัยเมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา 

M. hirsutus และเลี้ยงดวยเพลี้ยออนถ่ัว A. cracivora พบวาอัตราการวางไขและอายุขยัของตัวเต็มวยั
ของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปงชบา M. hirsutus คือ 113.55±19.39 ฟอง ตวั
เต็มวัยเพศเมยี 1 ตัว ซ่ึงตัวเตม็วัยเพศเมียและเพศผูมีอายุ 16±6.40 วัน และ 11±4.72 วันจะมากกวา
เล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. cracivora คือ 54±5.14 ฟอง ตัวเต็มวัยเพศเมยีและเพศผูมีอายุ 9±3.40 วัน 
และ 5±2.43 วนั ทั้งนี้เนื่องจากอาหารที่ทําการเพาะเลี้ยงตัง้แตระยะตวัออนของแมลงชางปกใสจะมี
ผลโดยตรงตอการเจริญเติบโตของแมลงชางปกใส (Canard and Volkovich, 2001)  
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การศึกษาเปรยีบเทียบเหยื่อสองชนิดที่ใชเล้ียงแมลงชางปกใส P. ramburi พบวาเพลี้ยแปง 
M. hirsutus เปนอาหารที่มีความเหมาะสมมากกวาเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora เนื่องจากอัตราการ
ขยายพนัธุสุทธิ (Ro) ที่มากกวา ซ่ึงแสดงถึงจํานวนของประชากรในรุนอายุขัยถัดไปของแมลงชางที่
เล้ียงดวยเพล้ียแปง M. hirsutus นั้นมีคามากกวาประชากรที่เล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว เมือ่ทําการเลี้ยง
แมลงชางชนิดนี้จากจํานวนไขเร่ิมตนที่เทากัน ภายใตสภาพแวดลอมเดยีวกัน โดยใชอาหารที่
แตกตางกัน  จากการศึกษาพบวาปริมาณของการวางไขตอตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตัว ในแตละชวงอาย ุ
(lxmx) เมื่อเล้ียงแมลงชางปกใส P. ramburi ดวยเพล้ียแปง M. hirsutus จะมีระยะเวลาในการวางไข 
24 วัน ซ่ึงสูงกวาเมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora ซ่ีงเวลามีระยะเวลาในการวางไข 9 วัน 
สวน ชวงอายทุี่วางไข  (x ) จํานวนตัวที่รอดชีวิต (lx ) และจํานวนลูกที่มีชีวิตและเปนเพศเมยีโดย
เฉลี่ยจากเพศเมีย (แม) 1 ตวั (mx  ) ของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปง M. 
hirsutus จะมีคามากกวาเมื่อดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora เมื่อนําคาระหวางชวงอายทุี่วางไข  (x ) 
จํานวนตัวที่รอดชีวิต (lx ) มาสรางกราฟเสนโคงการรอดชีวิตพบวากราฟที่ไดจากการทดลองในครั้ง
นี้ตรงกับกราฟเสนโคงการรอดชีวิตของ Slobodkin (อินทวัฒน, 2548) ที่กลาววาเสนกราฟลักษณะ
นี้จะปรากฏกบัสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมากอนเชนใน แมลง ซ่ึงจะตายมากในชวงวยัออน ชวง
อายุขัยของแมลงชางปกใส P. ramburi (TC) เทากับ 35.3674 วัน เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปง M. hirsutus 
และเทากับ 36.1329 วัน เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora ซ่ึงหมายถึงอายุขัยโดยเฉลี่ยของ
แมลงชางปกใส P. ramburi สวนความสามารถในการขยายพนัธุทางพนัธุกรรม (rc) ของแมลงชาง
ปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยเพล้ียแปง M. hirsutus และเพลี้ยออนถ่ัว A. craccivora มีคาเทากับ 
0.056 และ 0.0739  แสดงวาประชากรของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวยอาหารทั้งสอง
ชนิดนี ้ตอไปจะมีเสถียรภาพของชวงอายุ มอัีตราการรอดชีวิตและการออกลูกที่คงที่เทากับ 0.056 

และ 0.0739 ตามลําดับ สวนอัตราการเพิ่มแทจริง (λ) ของแมลงชางปกใส P. ramburi เมื่อเล้ียงดวย
เพล้ียแปง M. hirsutus และเพลี้ยออนถ่ัว A. craccivora มีคาเทากับ 1.0550 และ 1.0767 แสดงวา
แมลงชางปกใส P. ramburi สามารถเพิ่มจํานวนประชากรได 1.0550 และ 1.0767 เทาทุก ๆ 3 วัน
ตามลําดับ (อินทวัฒน, 2548)  

 
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการเลี้ยงแมลงชางดวยเพล้ียแปง M. hirsutus นาจะใหจํานวนของ

แมลงชางปกใส P. ramburi มากกวาการเลีย้งดวยเพล้ียออนถ่ัว A. craccivora ดังนั้นการเลือกอาหาร
เพื่อเพิ่มปริมาณของศัตรูธรรมชาตินั้น นอกจากตองคํานงึถึงอัตราการขยายพนัธุแลว ยังตองคํานึงถึง
ความสะดวก และความเปนไปไดในการจดัหาอาหารนัน้ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารที่เปนแมลง
ที่มีชีวิตที่จําเปนตองเล้ียงเพิม่ปริมาณใหไดจํานวนมาก ดวยตนทุนทีไ่มสูงเกินไปจนไมสามารถ
ปฏิบัติได (Nordlund and Morrison, 1992) 
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2.  แนวทางการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส P. ramburi   
 
แนวทางในการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส P.  ramburi  ซ่ึงทําการศึกษาจากปจจยัตางๆ ที่มี

ผลตอการวางไขของแมลงชางปกใส ซ่ึงไดแก ความหนาแนนของจํานวนตวัเต็มวัยของแมลงชาง
ปกใส P.  ramburi  ตอภาชนะบรรจุ ความถี่ในการใหน้ําที่เหมาะสม และอาหารที่เหมาะสมสําหรับ
ตัวเต็มวัย พบวาทั้ง 3 ปจจัยที่ทําการศึกษานั้นมีผลตอจํานวนไขที่เก็บไดทั้งหมดตลอดชวงอายุขยั
ของตัวเต็มวยั โดยจํานวนตวัเต็มวัยของแมลงชางที่ใชในการเริ่มตนเพือ่การเพาะเลีย้งนั้น พบวา
จํานวนไขที่เกบ็ไดจะแปรผนัตามจํานวนของตัวเต็มวยัวัยของแมลงชางปกใส P.  ramburi  ที่ใช
เร่ิมตน แตจะแปรผกผันกับระยะเวลาของอายุขัยของตวัเตม็วัย แตเมื่อเปรียบเทียบจํานวนไขที่เก็บ
ไดตอวนัแลว พบวาเมื่อเร่ิมตนดวยจํานวนตัวเต็มวยั 200 และ 100 ตัว จะไดไขแมลงชางปกใส P.  
ramburi  เพิ่มขึ้นเปน 191.67 และ 343.99 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเทียบกับการเริ่มเลี้ยงดวยแมลง
ชางปกใส P.  ramburi  จํานวน 50 ตัว แมลงชาง P. ramburi มีอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียใกลเคียง
กัน (ดวงทิพย และคณะ, 2547) ดังนั้นจํานวนเพศเมยีที่มากกวาทําใหไขที่เก็บไดมากกวาตามไปดวย 
แมวาอายุขัยจะลดลง ซ่ึงมีผลใหระยะเวลาวางไขนอยลงตามไปดวย แตเมื่อเทียบจํานวนไขทั้งหมด
ที่ได ประกอบกับความสะดวกในการจดัการ การใสตัวเต็มวัยของแมลงเริ่มตน 100 คู โดยประมาณ 
ในทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร นั้นเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับการทดสอบครั้งนี้ ซ่ึงจากการศึกษาของ Morrison and Correa (1995) พบวาภาชนะที่ใชใน
การเพาะเลีย้งตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส มีความสําคัญกับการเพิ่มจาํนวนไขของแมลงชางปกใส  

 
การศึกษาของ Weeden et al. (2004) พบวาน้ําเปนอาหารที่สําคัญของตัวเต็มวัยของแมลง

ชางปกใสทุกชนิด ในธรรมชาติตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใสสามารถหาน้ํากนิไดจากน้ําคาง 
น้ําหวานจากเกสรดอกไม และของเหลวทีแ่มลงศัตรูพืชกลุม Homoptera ขับออกมา แตในการ
เพาะเลี้ยงตัวเตม็วัยของแมลงชางปกใสในหองปฏิบัติการตัองใหน้ําอยางสม่ําเสมอและเพยีงพอตอ
ความตัองการของตัวเต็มวยั ดังนั้นจําเปนตองศึกษาวิธีการใหน้ําที่เหมาะสม และจากการ
เปรียบเทียบระยะเวลาในการใหน้ําแกตวัเต็มวัยของแมลงชางปกใส P. ramburi ทุก 6 ช่ัวโมง จะได
ผลรวมจํานวนของไขตออายุขัยทั้งหมดมากที่สุดจํานวน 1,212 ฟอง ซ่ึงมากกวาการเปลี่ยนน้ําที ่12 
และ 24 ช่ัวโมง  ทั้งนี้ตัวเต็มวัยในทุกกรรมวิธีมีอายุเฉลี่ยไมตางกันประมาณ 14 วัน เนือ่งจากน้ําเปน
ปจจัยสําคัญในการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส ดังนั้นในการใหน้ําอยางเพียงพอจะทําใหแมลงชางมี
ความสมบูรณสามารถวางไขในปริมาณทีม่าก  

 
การศึกษาอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลีย้งตัวเต็มวยัของแมลงชางปกใส P. ramburi จะ

ใชน้ําผ้ีงเปนอาหารหลักในการศึกษาโดยผสมกับอาหารที่ใชเปรียบเทยีบสองชนิดคอื ยีสต และ
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เกสรผึ้ง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Ballal and Singh (1999) พบวาน้ําผ้ึงซึ่งเปนอาหารของตัว
เต็มวัยของแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae และมีสวนชวยใหแมลงชางปกใสสามารถวางไขได
จํานวนมากขึน้ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะใชน้ําผ้ึงเปนอาหารหลกัในการเพาะเลี้ยงตัวเต็มวัย
ของแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae ผลการศึกษาที่ไดพบวาเกสรผึ้งนัน้มีความเหมาะสมในใช
เพาะเลี้ยงตัวเตม็วัยแมลงชางมากกวายีสต เนื่องจากแมลงชางปกใส ที่เล้ียงดวยยีสตและน้ําผ้ึงวางไข
ในหนึ่งชวงชวีิตไดเฉลี่ยนอยกวาประชากรของแมลงชางที่เล้ียงดวยเกสรผึ้งและน้ําผ้ึง และจากการ
เพาะเลี้ยงตัวเตม็วัยของแมลงชางปกใส C. externa ของ Cunningham (2002) พบวาเมือ่นําเกสรผึ้ง
มาใชเพาะเลี้ยงตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส C. externa สามารถวางไขไดในปริมาณมาก เนื่องจาก
เกสรผึ้งมีธาตุอาหารที่สําคัญในการเจริญเติบโตของตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส ทัง้นี้ในการ
เพาะเลี้ยงตองดูราคาของยีสตและเกสรผึ้งเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตเปนสวนประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกชนิดอาหารของแมลงชางชนดินี้ดวย ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครัง้นี้ จะเปน
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงชางปกใส P. ramburi เพื่อนําไปใชใน
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีตอไป 
 
3.  ประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรพูืชของตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi  ในแตละวัย 
 

ประสิทธิภาพของตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi ทัง้ 3 วัย ในการควบคุมเพลี้ยแปง M. 
hirsutus เมื่อเร่ิมตนดวยจํานวนตัวออนของแมลงชางปกใสในแตละวัยดวยจาํนวน 50, 100, 200 ตัว 
ผลปรากฏวาทุกกรรมวิธีที่ทําการปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใสเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ที่ไมปลดปลอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ แสดงวาการปลดปลอยตัวออนแมลงชางปก
ใส P. ramburi มีผลตอการควบคุมประชากรของเพลี้ยแปง และจากการเปรียบเทยีบวัยและอัตรา
การปลดปลอยพบวาเมื่อทําการปลดปลอยตัวออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วยัที่ 1 ในจํานวน 
100 ตัวจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยแปง M. hirsutus สูงสุด รองลงมาคือการปลดปลอยตัว
ออนของแมลงชางปกใส P. ramburi วัยที่ 2 ในจํานวน 200 ตัว และตวัออนของแมลงชางปกใส P. 
ramburi วัยที่ 2 ในจํานวน 50 ตัว ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Wundrelich and Biles (1999) 
พบวาระยะทีเ่หมาะสมในการนําแมลงชางปกใสวงศ Chrysopidae ไปปลดปลอยในแปลงปลูกพชื
คือ การนําระยะไขของแมลงชางที่ใกลฟกและตัวออนวัยที่ 1 สวนการนําตัวออนวัย 2 และวยั 3 ไป
ปลดปลอยนั้นทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการผลิต เนื่องจากระยะเวลาในการเจริญเติบโตของตัว
ออนของแมลงชางปกใส P. ramburi ที่เพิ่มขึ้นจะทําใหเพิม่คาใชจายในการเพาะเลีย้งใน
หองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ซ่ึงไดแกคาอาหารของตัวออนของแมลงชางปกใส และคาใชจายในดาน
แรงงาน ดังนัน้ในการเพาะเลี้ยงเพื่อนําไปปลดปลอยในแปลงปลูกพืชควรใชตัวออนของแมลงชาง
ปกใส P. ramburi ไปปลดปลอยเหมาะสมที่สุด  
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สวนจํานวนทีท่ําการปลดปลอยนั้นตองทาํการสํารวจแปลงกอน และนําตัวออนของแมลง
ชางปกใสไปปลดปลอยตามความเหมาะสมกับจํานวนของเพลี้ยแปงที่มีอยูในแปลงตอพื้นที่ปลูก 
ทั้งนี้ในผลที่ไดจากการทดลองในครั้งนี้อาจแตกตางจากแปลงปลูกพืชในสภาพทัว่ไป เนื่องจากใน
สภาพแวดลอมภายนอกอาจมีอยูหลายปจจยัที่มีผลกระทบตอการเพิ่มและลดลงของแมลงศัตรูพืช 
ซ่ึงตางจากการทดลองในแปลงทดลองที่มีการควบคุมอยางแนนอน ซ่ึงนักชีววิทยาสวนใหญยอมรบั
วา การเพิ่มขยายพันธุโดยธรรมชาติ ไมมากก็นอย ยอมจะไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากอิทธิพล
ของปริมาณ หรือความหนาแนนของประชากรนั้น (อินทวัฒน, 2548) แมลงชางปกใสเปนหนึ่งใน
แมลงที่มีศักยภาพ สามารถนํามาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโดยชีววิธี อีกทั้งยังนํามาใชใน
โปรแกรมการปองกันกําจดัศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) เนื่องจากแมลงชนิดนี้มีความสามารถ
ในกนิเหยื่อสูง เชน ตลอดระยะของการเปนตัวออน Chrysoperla carnea กินเพลี้ยออนฝาย Aphis 
gossypii ไดถึง 487 ตวั หรือกินดกัแดของแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemicia tabaci ได 511 ดักแด (Senior 
and McEwen, 2001) จากการศึกษาครั้งนี้ แมวาตัวออน P. ramburi มีความสามารถในการกินเพลีย้
แปง M. hirsutus ไดประมาณ 87 ตัว ซ่ึงเปนจํานวนนอยกวาเพลีย้ออน และแมลงหวีข่าวที่ถูกกิน
โดย C. carnea ก็ตาม แตทั้งเพล้ียออนฝายและแมลงหวีข่าวยาสูบนั้นมีขนาดที่เล็กกวาเพลี้ยแปง M. 
hirsutus มาก ประกอบกับความสามารถในการกิน และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวออนแมลง
ชางปกใส P. ramburi ที่มีขนาดใหญเมื่อเทยีบกับแมลงชางปกใสชนิดอืน่ๆ ดังนั้น P. ramburi จึง
อาจจะมีความสามารถในการกินเพลี้ยออนฝาย และแมลงหวี่ขาวยาสูบไดสูงเชนกัน  

 
นอกจากนี้การศึกษาของ Miller et al. (2004) พบวาแมลงชางปกใส P. ramburi  ยังเปนศัตรู

ธรรมชาติที่สําคัญของเพลี้ยหอยและเพลี้ยแปงอีกหลายชนิดไดแก เพล้ียหอย Pulvinaria sp. 
(Homoptera: Coccidae) เพล้ียแปง Dysmicoccus brevipes (Cockrell) (Homoptera: Pseudococcidae) 
เพล้ียแปง Pseudococcus calceolariae (Maskell) (Homoptera: Pseudococcidae) และเพลี้ยแปง 
Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti) (Homoptera: Pseudococcidae) ดังนั้นจึงเหมาะอยาง
ยิ่งที่นําตวัออนของแมลงชางปกใส P. ramburi  ไปกําจดัเพลี้ยแปงในแปลงปลูกพืช 
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สรุป 
 
ชีววิทยาของแมลงชางปกใส P. ramburi พบวามีระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะดวยกนัคือ

ระยะไข ระยะตัวออนซึ่งมี 3 วัย ระยะดักแด และตัวเต็มวยั วึ่งอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงตัว
ออนของแมลงชางปกใส P. ramburi ในครั้งนี้คือเพล้ียแปง M. hirsutus เนื่องจากประชากรของ
แมลงชางปกใส P. ramburi สามารถเพิ่มปริมาณไดเมื่องเพาะเลี้ยงดวยเพล้ียแปง M. hirsutus ทั้งใน
ดานขนาดและจํานวนของแมลงที่ได โดยตวัเต็มวัยเพศเมยีของ P. ramburi สามารถวางไขไดมาก
ที่สุด 146 ฟองตลอดชวงอายขุัย 23 วัน 

 
สําหรับปจจัยที่เหมาะสมในการเพาะเลีย้งตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส P. ramburi เพื่อการ

เพิ่มปริมาณพบวาจํานวนของตัวเต็มวัยจํานวน 200 ตวัเหมาะสมกับภาชนะที่ใชในการเพาะเลี้ยง
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตรเนื่องจากตวัเตม็วัยสามรถวางไขไดใน
ปริมาณมากและสะดวกในการจัดการเพาะเลี้ยง นอกจากนี้การใหน้ําทุก 6 ช่ัวโมง มีผลทําให
ปริมาณไขเพิ่มขึ้น ในดานอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงตัวเตม็วัยพบวาเกสรผึ้งผสมกับน้ําผ้ึงมี
ผลทําใหการวางไขของตัวเตม็วัยเพิ่มขึ้นมากกวายีสตผสมน้ําผ้ึง แตจํานวนไขที่ไดจะมากกวากนั
เพียงเล็กนอยและเมื่อเปรียบเทียบราคาระหวางเกสรผึ้งและยีตสพบวายสีตมีราคาที่ถูกกวา 

 
ดังนั้นวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงชางปกใส P. ramburi เพื่อใชสําหรับการควบคุมศัตรูพืชโดย

ชีววิธีที่เหมาะสมคือ 
 
1.  เมื่อตัวเต็มวัยของแมลงชางปกใส P. ramburi วางไขทําการตัดไขดวยมดีโกนหรือ

กรรไกร 
 
2.  หลังจากไขฟกออกเปนตวัออนวยัที่ 1 แลวทําการเพาะเลี้ยงระยะตวัออนดวยเพล้ียแปง 

M. hirsutus จนกระทั่งเขาระยะดักแด 
 
3.  เมื่อเขาสูระยะตวัเต็มวัยควรยายสูกับภาชนะที่ใชในการเพาะเลี้ยง 
4.  ควรใหยีสตผสมกับน้ําผ้ึงเปนอาหารของตัวเต็มวัยดวย 
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สําหรับการนําไปใชประโยชนเพื่อควบคุมเพล้ียแปงพบวาตัวออนวัยที่ 1 ใหประสิทธภิาพ
ในการควบคุมมากกวา 95 % จึงเหมาะสมที่จะนําไปใชในการควบคุมเพล้ียแปงโดยชวีวิธีตอไป 
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ตารางผนวกที่ 1  แสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศระหวางการศึกษาเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ 
ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชของตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi ในแตละวัย 
ภายในแปลงทดลอง ศูนยวจิยัควบคุมศัตรูพืชโดยชวีินทรียแหงชาติ ภาคกลาง 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (เดือนธันวาคม 2547-มีนาคม 2548) 

 
เดือน อุณหภูมิ 

สูงสุด 
°C 

อุณหภูมิ 
ต่ําสุด 
°C 

ความชื้น
สัมพัทธ 

% 

ปริมาณ 
น้ําฝน 
(mm.) 

ปริมาณ
แสงแดด 
ตอวัน 
(hrs) 

ความเร็ว
ลม 

(km./hrs) 

ธันวาคม 
2547 

30.6 17.0 97 0 8.3 1.3 

มกราคม 
2548 

31.6 19.3 97 0.2 7.1 2.2 

กุมภาพันธ 34.8 23.2 96 0.4 8.7 3.0 
มีนาคม 34.4 23.3 94.6 3.5 8.1 3.0 

 
หมายเหตุ  ลักษณะอากาศทัง้หมดเปนคาเฉล่ียในแตละเดือน 
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ภาพผนวกที่ 1  ภาชนะที่ใชทําการเพาะเลี้ยงตัวเต็มวยัแมลงชางปกใส P. ramburi (ทอ  
PVC) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร) ภายใน   
หองปฏิบัติการ ศูนยวจิัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวนิทรียแหงชาติ ภาคกลาง  
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
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ภาพผนวกที่ 2  อาหารที่ใชในการเพาะเลี้ยงตัวเต็มวัยแมลงชางปกใส P. ramburi ซ่ึงไดแก  
           ยีสต (A) น้ําผ้ึง (B)  และเกสรผึ้ง (C) ภายในหองปฏิบัติการ ศูนยวิจยั 
            ควบคุม ศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ ภาคกลาง อําเภอกําแพงแสน    
            จังหวดันครปฐม  

 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 
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ภาพผนวกที่ 3  แปลงทดลองการศึกษาเปรยีบเทียบประสทิธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชของ 
                         ตัวออนแมลงชางปกใส P. ramburi ในแตละวัย ภายในแปลงทดลอง ศูนยวิจัย 
                         ควบคุม ศัตรูพืชโดยชวีินทรียแหงชาติ ภาคกลาง อําเภอกําแพงแสน จงัหวัด   
                         นครปฐม (เดอืนธันวาคม 2547-มีนาคม 2548) 
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ประวัติการศึกษาและการทํางาน 
 
ช่ือ นางสาวดวงทพิย  กนัฐา 
เกิดวันที่  9  เดอืนมกราคม  พ.ศ.  2519 
สถานที่เกิด อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา  วท.บ.  (เกษตรศาสตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2542) 
ตําแหนงปจจบุัน  นักวิชาการเกษตร 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  ศูนยวิจัยควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรียแหงชาติ  ภาคกลาง  

           อําเภอกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม 
ผลงานดีเดนและ / หรือรางวลัทางวิชาการ  ไมมี 
ทุนการศึกษาที่ไดรับ ทุนสวนตวั 




