
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

 

1.ชุดโครงการวิจัย :  กิจกรรมการพฒันาเทคโนโลยีการอารกัขาเห็ด 

2.โครงการวิจัย :  ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

     กิจกรรม  : ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

     กิจกรรมย่อย :- 

3. ช่ือการทดลอง : การศึกษาชีววิทยานิเวศน์วิทยาและการป้องกันก าจัดด้วงเจาะเห็ดแมลงศัตรูเห็ดที่ส าคัญ 

 ชื่อการทดลอง: Biological study of Microphagous beetle, Cyllodes biplagiatus on  

Bhutan Oyster Mushroom, Pleurotus sp. Bhutan strain  

4. คณะผู้ด าเนินงาน  

   หัวหน้าการทดลอง นางอุราพร  หนูนารถ    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

    ผู้รว่มงาน นางสาวสญัญาณี  ศรีคชา              ส านักวิจยัพัฒนาการอารักขาพืช 

                 นางรัตนา นชะพงษ์                     ส านักวิจยัพัฒนาการอารักขาพืช 

                 นายพฤทธชิาติ ปณุวัฒโท             ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

              นายสมรวย รวมชยัอภิกุล             ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5. บทคัดย่อ : การศึกษาชีววิทยาของด้วงเจาะเห็ด Cyllodes biplagiatus ในเห็ดนางฟ้าภูฏาน Pleurotus 

sp. Bhutan strain โดยด าเนินการทดลองที่กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ

เกษตร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2553 – มีนาคม 2554 ในสภาพห้องปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 25 - 27 องศาเซลเซียส 

และความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์  โดยใช้เห็ดนางฟ้าภูฏานเป็นอาหาร พบว่า ตัวเต็มวัยเพศเมียจับคู่ผสม

พันธุ์เมื่อมีอายุเฉลี่ย  1วัน  โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มๆละ 6-8 ฟอง มีเปอร์เซ็นต์การฟัก  94 

เปอร์เซ็นต์  ระยะไข่ใช้เวลาในการพัฒนาเฉลี่ย 34.80±6.81ชั่วโมง ระยะหนอนมี 3 วัย คือวัยที่ 1,2 และ 3  ใช้

เวลาในการพัฒนาเฉลี่ย 4.00 ± 0 ,6.73 ± 0.90 และ 3.27 ± 0.45 วัน ตามล าดับ ระยะหนอนทั้งหมดมีอายุรวม



เฉลี่ย 14.97 + 0.57 วัน ระยะดักแด้มีอายุเฉลี่ย 6.77±0.63 วัน ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียมีอายุขัยเฉลี่ย 

38.83±3.94 วัน ด้วงมีวงจรชีวิตเฉลี่ย 62.00 + 3.83 วัน  

6. ค าน า : เห็ดภูฏานเป็นเห็ดทีม่ีคุณค่าทางด้านโภชนาการ และส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เห็ดภูฏานใช้เพาะ

เป็นการค้ากันอย่างกว้างขวาง ในทุกสภาพอากาศ และได้ขยายพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ เนื่องจากได้มีการตื่นตัวเพาะ

เห็ดกันมาก จึงมีการขยายกิจการเพาะเห็ดอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ต่อมาได้เกิดปัญหาการระบาดของแมลง

ศัตรูเห็ดชนิดต่างๆเพ่ิมขึ้น จากการศึกษาของกอบเกียรติ์ และคณะ (2544) พบหนอนแมลงวัน 4 ชนิด คือ หนอน

แมลงวันเซียริด (Lycoriella sp.) หนอนแมลงวันฟอริค (Megasellia sp.) หนอนแมลงวันซีซิด (Heteropeza 

sp.) และแมลงหวี่ด า (Scatopse sp.) เข้าท าลายก้อนเชื้อเห็ด และดอกเห็ด หนอนผีเสื้อ 2 ชนิด เพลี้ยไฟ แมลง

หางดีด และด้วง แต่ในปัจจุบันพบมีการระบาดของด้วงเจาะเห็ดในโรงเพาะเห็ดเกือบทุกภาคของประเทศ โดยด้วง

ชนิดนี้จะกัดกินดอกเห็ดในช่วงก่อนเก็บเก่ียว ตั้งแต่ระยะเริ่มเก็บดอกเห็ด ซึ่งด้วงชนิดนี้ยังไม่มีการศึกษาทั้งชนิด ชื่อ

และวงจรชีวิตมาก่อนเลย จึงจ าเป็นต้องศึกษาอย่างเร่งด่วน เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษารายละเอียดเช่น 

การศึกษาความรุนแรง, บทบาทและระยะการเข้าท าลายของด้วง ตลอดจนวิธีการในการป้องกันก าจัด ส าหรับการ

วางแผนการป้องกันก าจัดทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไปได้  

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์  

1. ด้วงเจาะเห็ด  

2. โรงเพาะเห็ดเกษตรกร และดอกเห็ดนางฟ้าภูฏาน 

3. ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก และชั้นเลี้ยงแมลง 

4. แว่นขยาย และกล้องจุลทรรศน์  

5. อุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็น เช่น แอลกอฮอล์ พู่กัน มีด คีมคีบ ที่นับแมลง เครื่องชั่งน้ าหนัก และกระดาษทิชชู 

- วิธีการ 

การศึกษาชีววิทยาของด้วง โดยท าการเก็บรวบรวมตัวเต็มวัยของด้วงจากโรงเพาะเห็ดของเกษตรกร แล้ว

น ามาเลี้ยงขยายในห้องปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 25 - 27 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธ์  70 - 80 เปอร์เซ็นต์  

โดยใช้เห็ดนางฟ้าภูฏานเป็นอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 



กรุงเทพมหานคร กรมวิชาการเกษตร  จากนั้นท าการจ าแนกชนิด น ามาเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อจนได้รุ่นที่ 1 (F1) แล้ว

ด าเนินการศึกษาหาวงจรชีวิตในระยะต่าง ดังนี้ 

 ระยะไข ่ศึกษาอายุของไข่ และหาอัตราการฟัก ตรวจนับและบันทึกจ านวนไข่ท่ีฟัก โดยท าการศึกษาจาก

ไข่ 30 ฟอง 

           ระยะหนอน  ศึกษาอายุและลักษณะของหนอนวัยต่างๆ บันทึกขนาด ลักษณะ โดยท าการศึกษาจาก

หนอน 30 ตัว  

ระยะดักแด้  ศึกษาอายุและลักษณะของดักแด้ บันทึกขนาด และลักษณะของดักแด้ โดยท าการศึกษาจาก

ดักแด้ 30 ดักแด้ 

 ระยะตัวเต็มวัย ศึกษาอายุขัย การผสมพันธุ์ การวางไข่  และลักษณะของตัวเต็มวัย โดย 

ใช้ด้วงเจาะเห็ด จ านวน 5 คู่ 

-เวลาและสถานที่ 

 ธันวาคม 2553 – มีนาคม 2554 

 ห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช และโรงเพาะเห็ดของ

เกษตรกร 

8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาชีววิทยาของด้วงเจาะเห็ด Cyllodes biplagiatus   พบว่าการเจริญเติบโตของด้วงชนิดนี้

แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 

 ระยะไข่ ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ ตามครีบของดอกเห็ด โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเป็นกลุม่ ๆ ละ 6 

– 8 ฟอง ไข่ท่ีวางใหม่ๆ มีลักษณะกลมรี สีขาวใสผิวมันวาว และสีจะเปลี่ยนเป็นเข้มขึ้นเมื่อใกล้ฟัก มีขนาดเล็ก 

ขนาดกว้างและยาวเฉลี่ย1.9 + 0.16 และ 3.5 + 0.46 มิลลิเมตร มีเปอร์เซ็นต์การฟัก 94 % ระยะไข่ใช้เวลาใน

การพัฒนา 34.80 ± 6.81ชั่วโมง (ตารางที่ 1 และ 2)   

 ระยะหนอน  หนอนเมื่อฟักออกมาจากไข่จะเริ่มเข้าท าลายเห็ด โดยเข้ากัดกินท าลายอยู่ใต้โคนหมวกเห็ด

และชอนไชเข้าตามก้านดอก หนอนมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ค่อนข้างแบน หนอนที่ฟักออกใหม่ๆ มีสีขาวใส 

แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวอมเหลือง หนอนมกีารพัฒนาการเจริญเติบโต 3 ระยะ คือระยะท่ี 1, 2 และ 3 ใช้เวลา 



4.00 ± 0, 6.73 ± 0.90 และ 3.27 + 0.45 วัน ตามล าดับ หนอนระยะที่ 1, 2 และ 3 มีขนาดความกว้างของหัว

กะโหลกเฉลี่ย 1.92 ± 0.38, 2.35 ± 0.48 และ2.55 ± 0.50 มิลลิเมตรตามล าดับ และมีความยาวของล าตัวเฉลี่ย 

4.67 ± 0.67, 9.80 ± 1.27 และ10.03 ±0.83 มิลลิเมตร ตามล าดับ ระยะหนอนวัย 1, 2 และ 3 ใช้เวลาในการ

พัฒนาเฉลี่ย 4.00 ± 0, 6.73 ± 0.90 และ 3.27 ± 0.45 วัน ตามล าดับ ระยะหนอนทั้งหมดมีอายุรวมเฉลี่ย 14.97 

+ 0.57 วัน (ตารางที่ 1 และ 2) หนอนเมื่อเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 3 จะเริ่มเข้าสู่ระยะก่อนเข้าดักแด้ หนอนจะกินอาหาร

ลดลง ล าตัวเริ่มหดสั้น และโค้งงอเป็นรูปตัวซี ส่วนหัว, ส่วนอก และส่วนท้องจะมีสีน้ าตาลเข้มถึงด า 

 ระยะดักแด้  ดักแด้มีสีขาว มีลักษณะเป็นแบบ exarate ดักแด้เป็นระยะพักตัว ไม่มีการกินอาหาร 

สามารถขยับตัวพลิกไปมาได้ ภายในโพรง หรือช่องดักแด้ โดยเข้าดักแด้อยู่ภายในโคนดอกเห็ด บางครั้งอาจเข้า

ดักแด้ในก้อนเชื้อ ดักแด้เมื่อใกล้เข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย ปีกคู่ที่สองจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีด า ส่วนอกมีสีเหลืองอม

น้ าตาล ดักแด้มีขนาดกว้างและยาวเฉลี่ย 4.0 ± 0 และ 6.76 ± 0.63 มิลลิเมตร ตามล าดับ ระยะดักแด้มีอายุเฉลี่ย 

6.73 ± 0.45 วัน (ตารางที่ 1 และ 2)   

ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเมื่อฟักออกมาใหม่ ๆ จะมีสีน้ าตาลอ่อน และจะกลายเป็นสีน้ าตาลอมด า มีจุด

สีน้ าตาลอ่อนที่ส่วนท้ายของอกปล้องแรก(pronotum) 2 จุด และท่ีโคนปีก 2 จุด มีหนวดเป็นแบบลูกตุ้ม ตัวเต็ม

วัยมีขนาดความกว้างของส่วนหัวเฉลี่ย 4.53 ± 0.57 มิลลิเมตร ล าตัวมียาวเฉลี่ย 5.77 ± 0.83 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัย

หลังจากออกจากดักแด้ 1 วัน จะจับคู่ผสมพันธุ์และเริ่มวางไข่ ตัวเต็มวัยมีอายุ 38.83 ± 3.94 วัน (ตารางที่ 1 และ 

2)    

จากการศึกษาวงจรชีวิตของด้วงเจาะเห็ด ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ พบว่ามีวงจรชีวิต (จากไข่ถึงตัวเต็ม

วัย) เฉลี่ย 62.00 + 3.83 วัน 

9.สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

จากการศึกษาชีววิทยาของด้วงเจาะเห็ด Cyllodes biplagiatus ในห้องปฏิบัติการ พบว่าตัวเต็มวัยมีอายุ

เฉลี่ย 38.83 ± 3.94 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียหลังฟักออกจากดักแด้แล้ว 1 วัน จะจับคู่ผสมพันธุ์ และวางไข่เป็นฟอง

เดี่ยวหรือเป็นกลุ่มๆละ 6 – 8 ฟอง ระยะไข่ 34.80 ± 6.81 ชั่วโมง หนอนมี 3 วัย ระยะหนอนวัยที ่1, 2 และ3 ใช้

เวลาในการพัฒนาเฉลี่ย 4.00 ± 0, 6.73 ± 0.90 และ3.27 ± 0.45 วัน ตามล าดับ ระยะหนอนทั้งหมดมีอายุรวม

เฉลี่ย 14.97 + 0.57 วัน ระยะดักแด้มีอายุเฉลี่ย 6.73 ± 0.45 วัน ด้วงมีวงจรชีวิต(จากไข่ถึงตัวเต็มวัย) เฉลี่ย 

62.00 + 3.83 วัน 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์    ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย 



11. ค าขอบคุณ : - 

12. เอกสารอ้างอิง : 

กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์  พรทิพย์ วิสารทานนท์  ฉัตรไชย ศฤงฆไพบูลย์  และสัจจะ ประสงค์ทรัพย์. 2544.  แมลง-ไร

ศัตรูเห็ดในประเทศไทย. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร. 80 หน้า. 

 

 

 

 

 

 

 

13 .ภาคผนวก 

Table 1. Average length of body and width of head capsule of Cyllodes biplagiatus fed   on 

Bhutan Oyster Mushroom, Pleurotus sp. Bhutan strain at each development stage. 

Developmental stage Mean ± SD.  ( mm.)1/ 
Width Length 

egg 1.90 ± 0.16 3.50 ± 0.46 
larval instar:    
                1st   1.92 ± 0.38 4.67 ± 0.67 
                2nd   2.35 ± 0.48 9.80 ± 1.27 
                3rd  2.55 ± 0.50 10.03 ± 0.85 
pupa          4.00 ± 0 6.77 ± 0.63 
adult 4.53 ± 0.57 5.77 ± 0.83 
1/average  size +  standard deviation 



 

Table 2.  Developmental stages of Cyllodes biplagiatus fed on Bhutan Oyster Mushroom,   

Pleurotus sp. under laboratory conditions . 

Developmental stage  Range (days) Mean ± SD. (days) 1/ 

Egg incubation 1 - 2  34.80 ± 6.81 (hours) 
larval instar:    
               1st   4 - 5         4.00 ± 0  
               2nd   6 - 7         6.73 ± 0.90  
               3 rd  3 - 4         3.27 ± 0.45 
Larval period 13 - 16       14.97 + 0.57 
Pupal period 6 - 7         6.73 ± 0.45  
Adult longevity 30 - 45       38.83 ± 3 .94 
Egg-Adult period 53 - 67       62.00 + 3.83 
1/average days ± standard deviation 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


