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ปกใน

แตนเบียน Anagyrus lopezi



บทนำ

 แตนเบียน Anagyrus lopezi  มีถิ่นกำเนิดในทวีปแถบอเมริกาใต  
ทำหนาที่เปนทั้งตัวห้ำ และตัวเบียน  สามารถฆา (การห้ำ) เพลี้ยแปงสีชมพู 
(Phenacoccus manihoti) ใหตายไดทันที   เฉลี่ยวันละ 20 – 30 ตัว  
และวางไข (การเบียน) ในตัวเพลี้ยแปงสีชมพู   เฉลี่ยวันละ 15 – 20 ตัว  
แตนเบียน  1  ตัว   สามารถฆาเพลี้ยแปงสีชมพู ไดเฉลี่ยวันละ  35  –  50  ตัว  
โดยที่เพศเมียจะทำหนาที่กำจัดเพลี้ยแปงสีชมพู  และเพศผูจะมีหนาที่ 
ผสมพันธุกับเพศเมีย

 มกราคม  2553   มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย 
โดยสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (หวยบง)   รับมอบแตนเบียนจากกรมวิชาการ 
เกษตร  จำนวน  100   คู   เพื่อใชทดลองควบคุมเพลี้ยแปงสีชมพู และทดลอง 
เลี้ยงขยายพันธุแตนเบียน รวมกับนักวิชาการกรมวิชาการเกษตร  ภายใน 
สถาบันฯ (หวยบง)  และพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง  25  หมูบาน ของตำบล 
หวยบง อันเปนที่ตั้งของสถาบันฯ (หวยบง)  ตามโครงการหวยบงปลอดภัย 
จากเพลี้ยแปงสีชมพู  ซึ่งเปนกิจกรรมรวมกันระหวาง  สถาบันฯ (หวยบง)  
กรมวิชาการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  และชุมชน  25  หมูบานใน 
ตำบลหวยบง อำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 กุมภาพันธ 2553  มูลนิธิสถาบันฯ  โดยสถาบันฯ (หวยบง)  ไดจัดตั้ง 
ศูนยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน  ประกอบดวย  อาคารเลี้ยง 
เพลี้ยแปงสีชมพู   อาคารเลี้ยงขยายพันธุแตนเบียน   อาคารคัดแยกและบรรจุ 
แตนเบียน  และอาคารฝกอบรม  เพื่อเรงรัดฝกอบรม และขยายพันธุแตนเบียน  
ใหเพียงพอเปนพอแมพันธุ   ใหแกหนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  
สำหรับนำไปเลี้ยงขยายใหมีจำนวนที่มากขึ้น  

         ปจจุบัน สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (หวยบง)  ไดเรงดำเนินการ
ฝกอบรมวิธีการเลี้ยง และขยายพันธุแตนเบียน ใหแก สมาชิกสมาคม 
การคามันสำปะหลังทั้ง 4 สมาคม รวมมือกับกรมสงเสริมการเกษตร 
อบรมเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร 45 จังหวัด และเกษตรกร 
ทั่วไปที่ปลูกมันสำปะหลังทุกภูมิภาค เพื่อใหไดแตนเบียนมากที่สุด ที่จะนำไป 
ใชควบคุมเพลี้ยแปงสีชมพู (Phenacoccus manihoti) อยางกวางขวาง 
และเปนระบบ

         หนังสือคูมือฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของเอกสารที่ใชประกอบการฝกอบรม 
การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน   ที่สถาบันฯ (หวยบง) ไดจัดทำขึ้น 
เพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดใชเปนคูมือในการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน 
ตอไป

         มูลนิธิสถาบันฯ  ขอขอบคุณ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่มอบหมายให
ดร.อัมพร วิโนทัย และคณะ รวมทดลองวิจัยและพัฒนาวิธีการตางๆ 
ในการขยายพันธุแตนเบียนภายในสถาบันฯ (หวยบง)  จนประสบความสำเร็จ 
และสามารถถายทอดความรูตางๆ ใหแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป สมดัง 
วัตถุประสงคที่ตั้งไว

นายจเร จุฑารัตนกุล
กรรมการผูอำนวยการใหญ

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย
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ชีววิทยา และประสิทธิภาพของแตนเบียน Anagyrus lopezi

     เปนแมลงขนาดเล็ก ความยาว 1.2 - 1.4 มิลลิเมตร 
ทำหนาที่ทั้งเปนตัวห้ำ(Predators) และตัวเบียน(Parasitoids) 
ในเวลาเดียวกัน กรมวิชาการเกษตร ไดนำมาทดสอบ 
จนพบวาเป นแมลงศัตร ูธรรมชาติท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพสูง 
ในการควบคุมเพลี้ยแปงสีชมพู แนะนำใหเกษตรกรใชควบคุม 
เพลี้ยแปงในไรมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

  แตนเบียน A. lopezi  ที่ใชควบคุมเพลี้ยแปงได
จะเปนเพศเมีย สวนเพศผูมีหนาที่ผสมพันธุ 
วงจรชีวิตของแตนเบียน จะแบงเปน 2 ระยะ 
ดังนี้     
     1. ระยะไขถึงตัวเต็มวัย        17 - 21  วัน
     2. ระยะผสมพันธุและวางไข  20 - 30  วัน      
 
  แตนเบียนเพศเมีย 1 ตัว สามารถทำลาย
เพลี้ยแปง ไดเฉลี่ยวันละ 35 - 50 ตัว โดย 
จะทำการห้ำ หรือกินเพลี้ยแปงเปนอาหาร วันละ 
20 - 30 ตัว และจะวางไขไวในตัวเพลี้ยแปงวันละ 
15 - 20 ตัว เมื่อไขฟกเปนตัวก็จะกินของเหลว 
ในตัวเพลี้ยแปง ทำใหตายในที่สุด 

ประสิทธิภาพของแตนเบียน 
A.  lopezi  ในการควบคุมเพลี้ยแปง

เพศเมีย เพศผู

เพลี้ยแปงที่แตนเบียนวางไขแลว 
จะคอยๆ ตาย และกลายเปนมัมมี่

ลักษณะการวางไขในตัวเพลี้ยแปง

แตนเบียนวางไขในตัวเพลี้ยแปง

คูมือการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน 
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การเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียนโดยใชตนมันสำปะหลัง
     แตนเบียน A. lopezi  สามารถควบคุม
เพลี้ยแปงสีชมพู ในระยะเวลา 30 - 90 วัน 
หลังการปลอย ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม 
จำนวนตัวที่ปลอย และปริมาณการระบาด 
ของเพลี้ยแปง โดยมีการควบคุมเพลี้ยแปงเปน 
2 ลักษณะดังนี้ 

วิธีที่ 2 การเบียน 
    แตนเบียนจะใชเหล็กใน เจาะเขาไปวางไข
ในลำตัวเพลี้ยแปง เมื่อไขฟก ตัวหนอนของ 
แตนเบียนจะอาศัยดูดกินของเหลว และ 
เจร ิญเต ิบโตภายในลำตัวเพลี ้ยแปงทำให 
เพลี้ยแปงตาย
    แตนเบียน 1 ตัว จะวางไขในตัวเพลี้ยแปงได
15 - 20 ตัวตอวัน  โดยวางไข 1 ฟอง 
ตอเพลี้ยแปง 1 ตัว

วิธีที่ 1 การห้ำ            
     เมื่อแตนเบียนเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยใน
ตัวเพลี้ยแปงแลว แตนเบียนจะเจาะผนังลำตัว 
เพลี้ยแปง และบินออกมาเพื่อหาอาหาร โดย 
ก า ร ใช  เ ห ล ็ ก ใ น แ ท ง ล ำ ต ั ว เ พ ล ี ้ ย แ ป  ง 
ใหของเหลวออกจากตัวเพลี้ยแปง และใชปาก 
ดูดกินของเหลวในตัวเพลี ้ยแปงเปนอาหาร 
ซึ ่งเปนแหลงโปรตีนสำคัญในการเจริญพันธุ  
แตนเบียน 1 ตัว จะสามารถกินเพลี้ยแปง 
ไดประมาณ 20 - 30 ตัวตอวัน

หลังปลอย 60 วัน

หลังปลอย 90 วัน หลังปลอย 90 วัน

แปลงมันอายุ 6 เดือน กอนปลอยแตนเบียน
เดือน มกราคม 53 มีเพลี้ยแปงระบาดรุนแรง

ขั้นตอนที่ 1   
     ปลูกตนมันสำปะหลังในกระถางขนาด 
ประมาณ 8 - 12 นิ้ว  ใชทอนมัน ตัดยาว 
ประมาณ 20 - 25 ซ.ม. ปลูกในกระถาง ๆ ละ  
2 - 3 ทอน ใหน้ำ ดูแลรักษา 35 - 45 วัน 
ควรปลูกไว ให ไกลจากบริเวณที ่จะเตร ียม 
เพลี้ยแปงเพื่อเลี้ยงแตนเบียน

ขั้นตอนที่ 2
     ใชพูกันเขี่ยกลุมไขของเพลี้ยแปงสีชมพู
ลงบนยอดและใบมัน ตนละ 5 - 7 กลุมไข 
ตั้งพักไวในที่รม มีแสงเพียงพอ ใหน้ำเปนระยะ 
เพื่อใหตนมันเจริญเติบโตไดดี ตั้งทิ้งไวประมาณ 
15 - 23 วัน จะไดเพลี้ยแปงวัย 3 ซึ่งเปนขนาด       
ที่เหมาะสมสำหรับใชเลี้ยงแตนเบียน

คูมือการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน คูมือการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน 

แปลงมันในกระถางแปลงมันในกระถาง

แปลงมันในกระถาง

เขี่ยกลุมไข

เขี่ยกลุมไขเขี่ยกลุมไข
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ขั้นตอนที่ 3
     นำตนมันที่มีเพลี้ยแปงพรอมแลว ใสใน 
กรงที่มีตาขายเนื้อละเอียดตามขนาดที่เตรียมไว  
ปลอยแตนเบียน 20 คู ตอตนมัน 3 - 5 ตน ทั้งนี้ 
ข ึ ้นอย ู ก ับความหนาแน นของเพล ี ้ยแป ง 
แตนเบียนจะวางไข เจริญเติบโตในตัวเพลี้ยแปง 
ทำใหเพลี้ยแปงตาย กลายเปนมัมมี่ ใชเวลา 
ประมาณ 15 - 21 วัน

ขั้นตอนที่ 4   
     เมื่อครบกำหนด 15 - 21 วัน  แตนเบียน
จะเจาะผนังลำตัวเพลี้ยแปงที่เปนมัมมี่ออกมา 
ใหใช เคร ื ่องดูดจับแตนเบียนตามตัวอยาง 
นำแตนเบียนที่ไดมาคัดแยก ตรวจนับและ 
บรรจุภาชนะ โดยบรรจุเพศผูและเพศเมีย 
อยางละเทา ๆ กัน จำนวน 100 - 200 คู 
ตามขนาดของภาชนะบรรจุ

     ในกรณีที่ตองการเก็บรักษาแตนเบียน
ไวใชงาน สามารถเก็บรักษาไดในตูควบคุม 
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส โดยจะเก็บรักษา 
ไดประมาณ 30 - 40 วัน แตควรเรงปลอย 
ภายใน 15 - 20 วัน จะไดแตนเบียนที่แข็งแรง 
เหมาะสมสำหรับการใชควบคุมเพลี้ยแปง

หมายเหตุ  
    การบรรจุแตนเบียนลงในภาชนะบรรจุ
ตองใชกระดาษทิชชู ขนาดประมาณ 1 x 2 นิ้ว 
โดยใชพูกันปายน้ำผึ้งลงบนทิชชู ทั้งนี้ตองใช 
น้ำผึ้งแท ผสมกับน้ำสะอาดในอัตราสวน    
น้ำผึ้ง 1 สวน ตอน้ำ 9 สวน   

     ในระยะแรก แตนเบียนเพศผูจะออกจากมัมมี่กอน หลังจากนั้น 
แตนเบียนเพศเมียจึงจะออกจากมัมมี่ตามมา ระยะแรกจะมี 
แตนเบียนทยอยออกมาจากมัมมี่นอยกวาระยะหลัง ควรหมั่น 
เฝาสังเกตอยางตอเนื่อง และหลังจาก 15 วัน ควรมีการดูดจับ 
แตนเบียนทุกวัน ทั้งนี้ อัตราการขยายพันธุโดยวิธีนี้ ปกติจะได 
ประมาณ 10  เทา จากจำนวนแตนเบียนที่ปลอยเปนพอแมพันธุ 

ขอสังเกต 

ลักษณะกรงเลี้ยงแบบตางๆ

คูมือการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน คูมือการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน 

ภาชนะบรรจุแตนเบียน

ตูควบคุมอุณภูมิ

บรรจุในภาชนะ

ดูดจับแตนเบียนดวยเครื่องดูด

ตรวจนับแตนเบียน

กรงที่มีตาขาย

กรงที่มีตาขาย

กรงที่มีตาขาย

กระดาษทิชชูปายน้ำผึ้ง
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การเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียนโดยใชผลฟกทอง

ขั้นตอนที่ 1    
     เลือกฟกทองผลพอประมาณ ไมออน
หรือแกเกินไป  เลือกผลที่มีสีเขียวผิวเรียบ 
ไมขรุขระ กอนนำไปใช ใหทำความสะอาด 
ผลฟกทอง เพื่อใหสารเคมีตางๆ ที่ติดมากับ 
ฟกทองมีปริมาณที่ไมเปนพิษตอเพลี้ยแปง ดังนี้
   1. ทำความสะอาดเศษดินดวยแปรงขนออน
   2. แชดวยสารละลาย คลอรอกซ 50 ซี.ซี. 
ตอน้ำ 1 ลิตร
   3. ลางทำความสะอาดโดยเปดน้ำไหลผาน 
ผลฟกทองใหสะอาดจนหมดกลิ่นคลอรอกซ 
ผึ่งใหแหงกอนนำไปใช

ขั้นตอนที่ 2   
     เก็บยอดมันที่มีเพลี้ยแปงสีชมพูจากไร
นำมาวางเรียงสุมบนตะแกรงที ่ตั ้งอยู บนชั ้น 
จากนั้น นำผลฟกทองที่เตรียมไว วางเรียงซอน 
ทับบนยอดมัน รอไวประมาณ  3 - 7 วัน 
ยอดมันจะแหง เพลี้ยแปงจะยายจากยอดมัน 
มาอยูบนผลฟกทอง วิธีนี้จะใชไดดีเมื่อมี 
เพลี้ยแปงกำลังระบาดในไรมันสำปะหลัง 

        เมื่อนำยอดมันที่มีเพลี้ยแปงจากไรมา
เพื่อสุมฟกทอง ตองระวังแมลงที่กินเพลี้ยแปง 
เปนอาหารติดมาดวย เชน แมลงชางปกใส 
หรือดวงเตา ควรใชพูกันเขี่ยออกจากยอดมัน 
กอนนำมาสุม หากมีแมลงที่กินเพลี้ยแปง 
ติดมาดวย      การขยายของเพลี้ยแปงจะ
ไมสมบูรณเต็มที่

ขั้นตอนที่ 3  
     นำฟกทองที่มีเพลี้ยแปงพรอมแลว ใสใน 
กรงที่มีตาขายเนื้อละเอียด โดยใชฟกทอง        
8 - 12 ผล ตอแตนเบียน 50 คู จากนั้นให 
ปลอยแตนเบียนพอแมพันธุ รอใหแตนเบียน 
วางไขและเจริญเติบโตในตัวเพลี้ยแปง ปกติ 
ใชเวลา 15 - 21 วัน

ขั้นตอนที่ 4  
      เมื่อครบกำหนดแลว แตนเบียนจะเจาะผนังลำตัวเพลี้ยแปงที่เปนมัมมี่ ออกมาภายนอก 
ใชเครื่องดูดจับแตนเบียน นำไปคัดแยกตรวจนับ และบรรจุในภาชนะบรรจุแตนเบียน โดยใส 
เพศผูและเพศเมียอยางละเทาๆ กัน จำนวน 100 - 200 คู  เชนเดียวกันกับการเลี้ยงดวย 
ตนมันสำปะหลัง ปกติวิธีนี้จะสามารถขยายพันธุแตนเบียนไดประมาณ 30 เทา 

ขอควรระวัง 

คูมือการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน คูมือการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน 

ฟกทองที่เลือก

ฟกทองที่มีเพลี้ยแปง

ฟกทองที่มีเพลี้ยแปงฟกทองที่มีเพลี้ยแปง

บรรจุในภาชนะดูดจับแตนเบียน

ฟกทองบนยอดมันสุมฟกทอง
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การปลอยแตนเบียนควบคุมเพลี้ยแปง เทคนิคการขยายพันธุแตนเบียนโดยวิธีธรรมชาติ

     ปริมาณการปลอยแตนเบียนเพื่อควบคุม
เพลี้ยแปง ขึ้นอยูกับระดับการระบาดของ 
เพลี้ยแปงในแตละแปลง และสภาพภูมิอากาศ 
ในขณะนั้น กรมวิชาการเกษตรแนะนำให 
ปลอยแตนเบียน 200 คูตอไร ในพื้นที่ที่มี 
การระบาดของเพล ี ้ ยแป  งระด ับร ุนแรง 
โดยเฉพาะในชวงหนาแลง สำหรับในแปลง 
ที่มีการระบาดนอย หรือในชวงหนาฝน 
สามารถใชแตนเบียน  50 - 100 คูตอไร 

     จากการทดลองปลอยในพื้นที่สถาบัน
พัฒนามันสำปะหลัง พบวา แตนเบียนจะ 
สามารถควบคุมเพลี้ยแปงใหอยูในระดับปลอด
ภัยได ใชเวลาประมาณ 1 - 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู 
กับปริมาณเพลี้ยแปง จำนวนแตนเบียนที่ปลอย 
และ ลักษณะภูมิอากาศขณะปลอยดวย

     เกษตรกรควรปลอยในแปลงของตนเอง
ปลอยเปนจุดกระจายใหทั่วแปลง โดยเดินแบบ 
ทแยงมุม เนนการปลอยเหนือลม เนื่องจาก 
แตนเบียนจะเคลื่อนยายไดดีตามทิศทางลม

     เมื่อเกษตรกรไดรับแตนเบียนแลว
ควรปลอยทันที โดยเปดฝาภาชนะบรรจุ 
แลวปลอยใหแตนเบียนบินเขาหายอดมันที่มี 
เพลี้ยแปงกำลังลงทำลาย โดยปกติแตนเบียน 
จะบินออกจากภาชนะ และตรงเขาหายอดมัน 
ที่มีเพลี้ยแปงทันที สามารถปลอยไดทุกเวลา 
ไมมีขอจำกัด ยกเวนชวงที่มีฝนตก ใบและยอด 
มันสำปะหลังยังเปยก ควรรอใหยอดมันแหง 
จึงปลอยแตนเบียน

คูมือการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน คูมือการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน 

ควรปลอยในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอยางไร ?

ควรปลอยแตนเบียน จำนวนเทาไรตอไร ?

วิธีปลอยและระยะเวลาในการปลอย

ขั้นตอนที่ 1  
     ปลอยแตนเบียนตามวิธีการที่แนะนำ อัตรา
200 คูตอไร  ในพื้นที่ปลูกมันที่มีเพลี้ยแปง 
ระบาดรุนแรง

ขั้นตอนที่ 2
     ในชวงระยะเวลาประมาณ 30 - 60 วัน
แตนเบียนจะขยายพันธุไดเต็มที่  ใหใชวิธีเก็บ 
รวบรวมแตนเบียนจากไร ทำได 2 วิธีดังนี้ 

- เด็ดยอดมันจากแปลงที่ปลอยแตน        
30 - 60 วัน นำมาสุมใน กรงตาขาย 
เนื้อละเอียดในอัตรา 400 ยอดตอกรง  
ขนาด 2 x 2 x 2 เมตร
- พักไว 2 - 3 วัน ใหใชเครื่องดูดจับแตน 
ที่ออกจากมัมมี่ของเพลี้ยแปง
- นำแตนเบียนมาคัดแยก ตรวจนับ และ 
บรรจุภาชนะ เพื่อนำไปปลอยตามคำแนะนำ - หลังจากปลอยแตนเบียน 30 - 60 วัน 

แตนเบียนจะขยายพันธุเต็มที่ ใชเครื่อง 
ดูดฝุนขนาดเล็กดัดแปลงตามรูป ดูดจับ 
แตนเบียนจากยอดมันไดโดยตรง วิธีการใช 
เครื่องดูดเก็บในแตละครั้ง ไมควรดูดจับ 
นานเกิน 15 - 20 นาที เนื่องจากแตนเบียน 
ที่เก็บอยูในขวดเก็บแมลงจะตาย ควรเปลี่ยน 
ขวดที่ใชดูดเปนระยะๆ
- นำแตนเบียนที่ได ปลอยในกรง 
30 x 30 x 30 เซนติเมตร และคัดแยก 
แมลงอื่นๆ ที่อาจติดปะปนมาขณะดูดเก็บ 
จากไร
- นำแตนเบียนมาตรวจนับ และบรรจุ 
ในภาชนะเพื่อนำออกปลอยตามคำแนะนำ

1. วิธีเด็ดยอดที่มีมัมมี่มาสุมเพื่อจับแตนเบียน

2. ใชวิธีดูดจับแตนเบียนจากไรไดโดยตรง

สุมยอดที่มีมัมมี่เพลี้ยแปง

สุมยอดมัน ดูดจับแตนเบียน

ดูดจับแตนเบียน

ปลอยแตนเบียน

ปลอยแตนเบียน

เครื่องดูดจับ ขวดเก็บแมลง

เมื่อปลอยแลว ตองรอนานเทาใด 
จึงจะเห็นผลในการควบคุมเพลี้ยแปง  
ใหอยูในระดับปลอดภัยตอมันสำปะหลัง

จุดปลอย
แตนเบียน

ตนมัน
สำปะหลัง

ตัวอยางการปลอยแบบเดินทแยงมุม
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อุปกรณและเครื่องมือตางๆในการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน

ศูนยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน ประกอบดวย
          อาคารหลัก 4 อาคาร คือ 
- อาคารสำหรับการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน 
- อาคารสำหรับเลี้ยงเพลี้ยแปงเพื่อเปนอาหารแตนเบียน 
- อาคารฝกอบรม  
- อาคารคัดแยกและบรรจุแตนเบียน ใชสำหรับตรวจนับ คัดแยก 
บรรจุแตนเบียน เพื่อเตรียมปลอย และกระจายพันธุ 
          นอกจากนี้ ยังมีอาคารอีก 3 หลัง สำหรับใชในงาน 
ทดลองวิจัยพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพาะเลี้ยงแตนเบียน

คูมือการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน คูมือการเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน 

1. กรงเลี้ยงแตนเบียน 2. แวนขยาย 3. พูกัน เบอร 0

4. เครื่องดูดโดยใชปาก 5. เครื่องดูดโดยใชมอเตอรเล็ก 6. เครื่องดูดที่ใชในแปลงปลูกมัน

7. กลองคัดแยกและบรรจุ 8. น้ำผึ้งแท 9. ภาชนะบรรจุ 100 - 200 คู

10. ภาชนะบรรจุ 300 - 500 คู 11. ภาชนะบรรจุ

ขนาด 500 - 1,000 คู

12. ตูควบคุมอุณหภูมิในกรณี

ขยายพันธุแบบรายใหญ

ศูนยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน

ของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย

           ในชวงตนป 2553 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย รวมกับ
กรมวิชาการเกษตร จัดตั้งศูนยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุแตนเบียน ขึ้นที่ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง 
ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อการทดลองเทคนิคการเลี้ยง 
และขยายพันธุ เตรียมกระจายพอแมพันธุสูหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึง 
กระจายพันธุสูเกษตรกร โดยมีเปาหมายที่จะขยายพันธุแตนเบียน ประมาณ 150,000 คูตอเดือน
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เอกสารแนะนำ  :  เลขที่ 2 / 2553 

   เอกสารอางอิง: ดร.อัมพร วิโนทัย แตนเบียนเพลี้ยแปงมันสำปะหลังสีชมพู 

                       กลุมกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร 

                       และโครงการพัฒนาขีดความสามารถการขยายพันธุแตนเบียน 

                       สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง  กันยายน 2553                      

   ผูจัดพิมพ      : มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย

                       สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (หวยบง)

                       ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 30210  โทร.044-249-770

   พิมพครั้งที่ 1  : ตุลาคม 2553 จำนวน 5,000 เลม
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