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 5. บทคัดย่อ          
          พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ด าเนินการศึกษาระหว่างปี 2554 – 2557 
ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วย 4 การ
ทดลองย่อย คือ  
          1. ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตของมวนเพชฌฆาต โดยใช้อาหาร 4 ชนิด คือ หนอนนก, ดักแด้หนอนนก, 
หนอนนกรวมกับดักแด้หนอนนก และหนอนกระทู้ผัก พบว่าดักแด้หนอนนกท าให้มวนเพชฌฆาตเจริญเติบโตดีที่สุด
โดยสามารถผลิตไข่ได้เฉลี่ย 5 กลุ่ม/ตัว มีจ านวนไข่ทั้งหมดเฉลี่ย 534.6 + 67.6 ฟอง/ตัว (454 - 630 ฟอง) และไข่
มีเปอร์เซ็นต์ฟักเฉลี่ย 85.8 + 6.1% รองลงมาคือหนอนกระทู้ผักท าให้มวนสามารถผลิตไข่ได้เฉลี่ย 4.3 กลุ่ม/ตัว มี
จ านวนไข่ทั้งหมดเฉลี่ย 431.6 + 75.1 ฟอง/ตัว (367-540 ฟอง) และไข่มีเปอร์เซ็นต์ฟักเฉลี่ย 84.2 + 4.8 % และ
หนอนนกรวมกับดักแด้หนอนนกท าให้มวนสามารถผลิตไข่ได้เฉลี่ย 3.8 กลุ่ม/ตัว จ านวนไข่ท้ังหมดเฉลี่ย 399.2 + 
64.5 ฟอง/ตัว (367 - 540 ฟอง) และไข่มีเปอร์เซ็นต์ฟักเฉลี่ย 80.9 + 8.1% ส่วนหนอนนกท าให้มวนสามารถผลิต
ไข่ได้น้อยที่สุดเฉลี่ย 2.9 กลุ่ม มีจ านวนไข่ทัง้หมดเฉลี่ย 280.6 + 38.4 ฟอง/ตัว (367 – 540  ฟอง) และไข่มี
เปอร์เซ็นต์ฟักเฉลี่ย 79.7 + 12.8 % 
       2. จ านวนที่เหมาะสมของมวนเพชฌฆาตที่ผลิตขยายต่อภาชนะ เพ่ือให้ได้จ านวนตัวเต็มวัยและประสิทธิภาพ
การวางไข่ของมวนเพชฌฆาตสูงสุด มี 2 วิธีการคือ  
              2.1 จ านวนที่เหมาะสมของมวนระยะตัวอ่อนที่ผลิตขยายต่อภาชนะ พบว่าการเลี้ยงมวนทีจ่ านวน 100 
และ 150 ตัว/กล่อง ท าให้มวนสามารถเป็นตัวเต็มวัยมากที่สุด 73.5 และ 78.3 % ตามล าดับซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ     



              2.2 จ านวนที่เหมาะสมของมวนเพชฌฆาตระยะตัวเต็มวัยที่ผลิตขยายต่อภาชนะ พบว่าการเลี้ยงมวนระยะ
ตัวเต็มวัยเพศผู้ต่อเพศเมียจ านวน 40 : 40 คู่ต่อกล่อง ท าให้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้มากที่สุด 5.17 กลุ่ม/ตัว 
หรือ 428.97 ฟอง/ตัว รองมาคือการเลี้ยงที่จ านวน 25 : 25 และ 30 : 30 คู่ต่อกล่อง ซึ่งท าให้มวนตัวเต็มวัยสามารถ
วางไข่ 4.63 และ 4.55 กลุ่ม/ตัว หรือ 370.87 และ 340.07 ฟอง/ตัว ตามล าดับ แตก่ารเลี้ยงทั้ง 3 อัตราดังกล่าวไม่
ท าให้มวนวางไข่ต่างกันทางสถิติ  
    3. การเก็บรักษามวนเพชฌฆาตและเหยื่ออาหารของมวนเพชฌฆาต (ดักแด้หนอนนก) เพ่ือชะลอการลอก
คราบของมวนส าหรับการน าไปปล่อยควบคุมศัตรูพืช และเพ่ือยืดอายุดักแด้หนอนนกส าหรับการน าไปเลี้ยงขยายมวน 
มี 2 หัวข้อคือ 
               3.1 การเก็บรักษาตัวอ่อนมวนวัย 4 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 10 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือระยะเวลาใน
การเก็บมวนในตู้ควบคุมอุณหภูมินาน 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ พบว่าการเก็บรักษาตัวอ่อนมวนวัย 4 ในตู้ควบคุม
อุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส นาน 0 และ 1 สัปดาห์ ท าให้ตัวอ่อนมวนมีชีวิตรอดมากท่ีสุดคือ 100 และ 
86.00 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ โดยไม่แตกต่างกันทางสถิติ  และ การเก็บรักษาตัวอ่อนมวนวัย 4 ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 13.73 + 0.29 องศาเซลเซียส นาน 0, 1 และ 2 สัปดาห์ ท าให้ตัวอ่อนมวนมีชีวิตรอดมากท่ีสุดคือ 100, 86.00 
และ 80.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยไม่แตกต่างกันทางสถิติ   
   3.2 การเก็บรักษาเหยื่ออาหาร (ดักแด้หนอนนก) ของมวน ด าเนินการทดลองแบบ 5 x 5 factorial ใน
แผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ า 2 factor โดยfactor A ได้แก่ อายุดักแด้มี 5 ระดับ คือ  2, 3, 4, 5 และ 6 วัน 
และ factor B ได้แก่ ระยะเวลาในการเก็บดักแด้หนอนนกในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส มี 5 
ระดับคือ  0, 1, 2, 3 และ 4 สปัดาห์ พบว่าการเก็บดักแด้หนอนนกที่มีอายุ 2 วัน ในตู้ควบคมุอุณหภูมนิาน 0, 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์ ท าให้ดักแด้หนอนนกรอดชีวิตมากที่สุดคือ 100 เปอร์เซ็นต์ และการเก็บดักแด้หนอนนกที่มีอายุ 3 
วัน นาน 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ ท าให้ดักแด้หนอนนกรอดชีวิตมากที่สุดคือ 100, 99.50, 97.00, 95.50 และ 
95.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยไม่แตกต่างกันทางสถิต ิส าหรับการเก็บดักแด้หนอนนกที่มีอายุ 4 วัน นาน 0, 1 
และ 2 สัปดาห์ จะท าให้ดักแด้หนอนนกรอดชีวิตมากที่สุดคือ 94.50, 98.00 และ 84.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
โดยไม่แตกต่างกันทางสถิติ และการเก็บดักแด้หนอนนกที่มีอายุ 5 และ 6 วัน นาน 0 และ 1 สัปดาห ์จะท าให้ดักแด้
หนอนนกมีรอดชีวิตมากที่สุดคือ 93.50, 95.50 และ 93.50, 91.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
           4. ต้นทุนการผลิตมวนเพชฌฆาต S. versicolor Dohrn ด าเนินการศึกษากับมวน 3 ระยะคือ 
               4.1 การผลิตมวนระยะตัวอ่อนจ านวน 150 ตัวต่อกล่อง พบว่าใช้ดักแด้และหนอนนกจ านวน 1,114.10 
ตัว ใช้ต้นทุนการผลิตเฉพาะอาหาร 7.13 บาท  
               4.2 การผลิตมวนตลอดชีวิตจ านวน 150 ตัวต่อกล่อง พบว่าใช้ดักแด้และหนอนนกจ านวน 1,886.10 
ตัว ใช้ต้นทุนการผลิตเฉพาะอาหาร 12.01 บาท  
         4.3 การผลิตมวนเพชฌฆาตระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ : เพศเมีย จ านวน 40 : 40 ตัวต่อกล่องพบว่าใช้หนอน
นกจ านวน 908.80 ตัว ใช้ต้นทุนการผลิตเฉพาะอาหาร 5.82 บาท 

 
 



6. ค าน า 
มวนเพชฌฆาต (assassin bug) Sycanus versicolor Dohrn (Hemiptera: Reduviidae)   

เป็นมวนตัวห้ าชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีข้อมูลรายละเอียดวิธีการผลิตขยายอย่างเป็นระบบมาก่อน ทราบแต่ว่ามี
คุณสมบัติการท าลายหนอนเหมือนกับมวนพิฆาต (stink bug) Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera 
: Pentatomidae) และท าลายหนอนได้หลายชนิดเช่นเดียวกัน การเลี้ยงขยายให้ได้ปริมาณมากสามารถท าได้ง่าย
และง่ายกว่ามวนพิฆาต รวมทั้งต้นทุนการผลิตต่ ากว่ามวนพิฆาต แต่ประสิทธิภาพในการท าลายหนอนไม่สูงเท่ากับ
มวนพิฆาต รัตนาและคณะ (2548) รายงานว่ามวนเพชฌฆาตสกุล Sycanus ที่พบมากในประเทศไทยมี 3ชนิด คือ S. 
versicolor, Sycanus collaris Fabricius และ Sycanus croceovittatus Dohrn. ซึ่งเป็นมวนตัวห้ าที่ระยะตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยทั้งเพศผู้และเพศเมีย ท าลายหนอนศัตรูพืช และท าลายหนอนได้หลายชนิด สามารถพบได้ทั่วไปใน 
ธรรมชาติแต่มีปริมาณน้อย ส าหรับ S. versicolor เป็นชนิดที่พบบ่อยและพบมากกว่าอีก 2 ชนิด มวนเพชฌฆาต S. 
collaris และ  S. croceovittatus  มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในอดีต รัตนา (2545 – 2546) รายงานว่า S. 
collaris สามารถเลี้ยงได้ด้วยหนอนนก มีระยะตัวอ่อน 72 วัน ตัวเต็มวัย 100 วัน จ านวนไข่ 104.97 ฟอง ตลอด
ชีวิตกินหนอนนก 50 ตัว และ กินหนอนกระทู้ผัก 95.95 ตัว Das and Mukhopadhyay (2008) รายงานว่า S. 
croceovittatus เลี้ยงด้วยปลวก (Coptotermes sp.) มีระยะตัวอ่อน 41.34 - 75.622 วัน ระยะวางไข่ 25.42 - 
61.25 วัน วางไข่ได้ 134.37 ฟอง น าไปใช้ควบคุมหนอนในชาและลิ้นจี Sahayaraj (2002) กล่าวว่า มวนเพชฌฆาต 
Rhynocoris marginatus ( F.) สามารถเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ดีด้วยหนอนผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica โดย
สามารถกินหนอนผีเสื้อข้าวสารได้วันละ 8 ตัว/มวน 1 ตัว Sahayaraj and Sathiamoorthi (2002) กล่าวว่ามวน
เพชฌฆาต R. marginatus เลี้ยงได้ด้วยหนอนผีเสื้อข้าวสาร สามารถกินแมลงศัตรูพืชได้เกือบ 25 ชนิด เช่น 
หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย และได้น าไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงถั่วเหลือง ท าให้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน Sahayaraj and Paulraj (2001) รายงานว่ามวนเพชฌฆาตชนิด R. marginatus เมื่อเลี้ยงดัวยหนอนกระทู้
ผักสามารถวางไข่ได้ 405.28 + 22.15 ฟอง มีวงจรชีวิต103.933 วัน Grundy and Maelzer (2002) รายงานว่า ตัว
อ่อนมวนเพชฌฆาตชนิด Pristhesancus plagipennis (Walker) สามารถกินหนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีขนาดเล็ก - 
กลาง  มากกว่า 160 ตัว/ 9-12 อาทิตย์/ มวน 1 ตัว สามารถเลี้ยงขยายปริมาณ และ น าไปปล่อยเพ่ือควบคุมหนอน
เจาะสมอฝ้ายในอัตรา 1 ตัว/ แถวยาว 1 เมตร Grundy (2007) รายงานว่ามวนเพชฌฆาต P. plagipennis เป็นศัตรู
ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ควบคุมหนอน Helicoverpa และ Creontiades ส าหรับมวนเพชฌฆาต S. collaris 
และS. croceovittatus ในประเทศไทยได้มีการน ามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชเช่นในอ้อย และป่าไม้ แต่รัตนา 
(2551) พบว่า S. versicolor  สามารถใช้หนอนนกเพียงชนิดเดียวน ามาเป็นเหยื่อเลี้ยงขยายได้ท าให้มีต้นทุนการ
เลี้ยงต่ า นอกจากนี้ยังมีนิสัยในการกินหนอนว่องไวกว่าและกินจุกว่า S. collaris และ S. croceovittatus ดังนั้น 
S. versicolor  จึงเป็นมวนเพชฌฆาตตัวใหม่อีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพน่าสนใจในการน ามาใช้เพื่อเพ่ิมทางเลือก
ในการน ามาช่วยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี รัตนา (2555) รายงานว่าจากการศึกษาศูนย์ต้นแบบการผลิตขยาย
หนอนนกเพ่ือใช้เป็นเหยื่ออาหารเลี้ยงมวนตัวห้ า พบว่าขนาดความยาวหนอนนกท่ีสมบูรณ์ท่ีเหมาะส าหรับใช้เลี้ยง
มวนตัวห้ าคือ 2.6 + 0.13 เซนติเมตร (2.4 - 2.8 เซนติเมตร) มีน้ าหนัก 0.114 กรัม/ตัว ดักแด้ที่มีขนาดใหญ่และ
สมบรูณ์มีน้ าหนัก 0.096 กรัมต่อตัว หรือดักแด้หนัก 1000 กรัม มีจ านวนดักแด้ 10,450 ตวั และการผลิตหนอนนก
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ขนาดทีเ่หมาะสมส าหรับใช้เลี้ยงมวนตัวห้ า 13,976 ตัว มีน้ าหนัก 1593.26 กรัม ถ้าเลี้ยงต่อไปเป็นดักแด้จะสามารถผลิต
ดักแด้ได้ทั้งหมดหนัก 1337.42 กรัม โดยใช้อาหารไก่ใหญ่เลี้ยงหนัก 5,670 กรัม ใช้ต้นทุนค่าอาหารในการผลิต 79 บาท  
          รัตนา (2551) รายงานว่ากองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตรได้ด าเนินการวิจัยการน ามวนตัวห้ า
ได้แก่มวนพิฆาต (stink bug) E. fucellata (Wolff) ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชได้แก่ หนอนกระทู้หอม, 
หนอนเจาะสมอฝ้าย, หนอนกระทู้ผักได้ประสบผลส าเร็จสูงในองุ่น, หน่อไม้ฝรั่ง, ถั่วฝักยาว, ถั่วเหลือง ทั้งมี
การศึกษาการผลิตอย่างเป็นระบบสามารถผลิตเป็นชีวภัณฑ์ได้ แต่ไม่สามารถใช้หนอนนกเพียงชนิดเดียวน ามาเป็น
เหยื่อผลิตขยายมวนพิฆาตได้ เพราะจะท าให้มวนระยะตัวอ่อนตายสูงถึง 50 % ต้องใช้หนอนนกร่วมกับหนอน
กระทู้ผักน ามาเป็นเหยื่อผลิตขยายมวนพิฆาตซึ่งจะท าให้มวนระยะตัวอ่อนตายเพียง 26.71 % ท าให้การผลิตมวน
พิฆาตมีต้นทุนการผลิตสูง เพราะในการผลิตหนอนกระทู้ผักเพ่ือใช้เป็นเหยื่ออาหารเลี้ยงมวนพิฆาตต้องใช้อาหาร
เทียมซึ่งมีราคาแพง ในขณะที่มวนเพชฌฆาต S. versicolor  สามารถใช้หนอนนกเพียงชนิดเดียวน ามาเป็นเหยื่อ
เลี้ยงขยายได้ซึ่งการผลิตหนอนนกเพ่ือใช้เป็นเหยื่ออาหารเลี้ยงมวนเพชฌฆาตใช้อาหารไก่เลี้ยงซึ่งมีราคาถูกกว่ามาก
และไม่เสียแรงงานในการเตรียมอาหาร ท าให้มีต้นทุนการเลี้ยงต่ ากว่าการเลี้ยงมวนพิฆาต ดังนั้นมวนเพชฌฆาต S. 
versicolor จึงเป็นมวนตัวห้ าอีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพน่าสนใจในการน ามาใช้เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการน ามา
ช่วยควบคุมหนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม และ หนอนเจาะสมอฝ้าย ซึ่งเป็นหนอนศัตรูพืชที่ก าลังมีปัญหาการ
ระบาดในกระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ในปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมความส าคัญมากข้ึน
เรื่อยๆเนื่องจากการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ดังนั้นการพัฒนาเทคนิคการผลิตขยาย มวน
เพชฌฆาต S. versicolor  จึงสมควรท าการศึกษาอย่างรีบด่วนเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับน าไปผลิตขยาย
และน าไปใช้ควบคุมหนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม และ หนอนเจาะสมอฝ้ายในพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจเพ่ือลด
การใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป     

ในอนาคตการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววธิีจะเป็นองค์ประกอบหลักท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จต่อแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทั้งปัญหาศัตรูพืชที่ท าลายผลผลิตทางการเกษตร และการป้องกันสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศใน
ธรรมชาติ ดังนั้นความพยายามในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันและอนาคต 
 มวนเพชฌฆาต เป็นแมลงห้ าที่มีประสิทธฺภาพ มีคุณสมบัติการท าลายหนอนเหมือนกับมวนพิฆาตและ
ท าลายหนอนได้หลายชนิดเช่นเดียวกัน จึงแมลงห้ าอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจในการน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววธิี แต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแมลงห้ ายังไม่สมบรูณ ์ 

ขั้นตอนที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการน ามวนเพชฌฆาตไปใช้ คือ  
          1. การศึกษา และพัฒนาเทคนิคการผลิตมวนเพชฌฆาต 

2. การวิจัยและพัฒนาขั้นสุดท้าย ซึ่งมีความส าคัญมาก เพ่ือการพัฒนาไปสู่โรงงานต้นแบบ คือการ
พัฒนาการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติที่เหมาะสม ให้ได้ปริมาณมาก มีคุณภาพ และประสิทธิภาพดี ทราบต้นทุนการ
ผลิตแต่ละข้ันตอน ผลิตได้เป็นระบบ และรวดเร็ว 

ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาการผลิตขยายมวนเพชฌฆาตจ าเป็นต้องทราบข้อมูลอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
ก่อนน าไปไปพัฒนาสู่โรงงานต้นแบบ หรือก่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ  



7. วิธีด าเนินการ 
    - อุปกรณ์ 

1. ชั้นเลี้ยงแมลง, กล่องพลาสติกขนาด 18.5 x 27.5 เซนติเมตร   
2. มวนเพชฌฆาต (มวนตัวห้ า) S. versicolor 
3. ดักแด้หนอนนก และ หนอนนก  

   4. พู่กัน, ปากคีบ, กระดาษเนื้อเยื่อ  และส าลี  
   5. อาหารเลี้ยงไก่ส าหรับเลี้ยงหนอนนก  
   6. กล้องจุลทรรศน์ 
    7. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 

    - วิธีการ                                                                                                         
       การศึกษาพัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต ประกอบด้วย 4 การทดลองย่อย คือ 

  1. ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตของมวนเพชฌฆาต S. versicolor (ปี 2554) 
             เพ่ือหาชนิดของอาหารที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตและการผลิตไข่ของมวนเพชฌฆาต โดยศึกษากับ
อาหาร 5 ชนิดดังนี้ 
     1.1 ใช้หนอนนกเป็นเหยื่ออาหาร 
          น ามวนเพชฌฆาตระยะไข่จ านวน 1 กลุ่ม/กล่อง จ านวน 5 กล่อง เมื่อมวนฟักเป็นตัวอ่อนวัย 1 ทุก
กล่องน ามวนออกให้เหลือจ านวน 30 ตัว/กล่อง ระยะตัวอ่อนวัย 1-2 เลี้ยงด้วยดักแด้หนอนนก ระยะตัวอ่อนวัย 3 – 5 
และตัวเต็มวัย เลี้ยงด้วยหนอนนก เปลี่ยนอาหารทุกวัน และเปลี่ยนกล่องที่เลี้ยง 2 ครั้ง/สัปดาห์ จนมวนเป็นตัวเต็มวัย
และตาย  
     1.2 ใช้ดักแด้หนอนนกเป็นเหยื่ออาหาร 
           น ามวนเพชฌฆาตระยะไข่จ านวน 1 กลุ่ม/กล่อง จ านวน 5 กล่อง เมื่อมวนฟักเป็นตัวอ่อนวัย 1 ทุก
กล่องน ามวนออกให้เหลือจ านวน 30 ตัว/กล่อง เลี้ยงด้วยดักแด้หนอนนก เปลี่ยนอาหารทุกวัน และเปลี่ยนกล่องที่
เลี้ยง 2 ครั้ง/สัปดาห์ จนมวนเป็นตัวเต็มวัยและตาย  
     1.3 ใช้หนอนกระทู้ผักเป็นเหยื่ออาหาร 
           ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1.2 แต่เลี้ยงด้วยหนอนกระทู้ผัก  
     1.4 ใช้หนอนนกรวมกับดักแด้หนอนนกเป็นเหยื่ออาหาร 
                    ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1.1 แต่ระยะตัวอ่อนวัย 3 – 5 และตัวเต็มวัย เลี้ยงด้วยหนอนนกรวมกับดักแด้
หนอนนก 
             การบันทึกข้อมูล บันทึกจ านวนมวนเพชฌฆาตที่ตาย วงจรชีวิต จ านวนไข่ที่มวนเพชฌฆาตผลิตได้ และ
เปอร์เซ็นต์การฟักของไข่ในอาหารแต่ละชนิด 
  2. จ านวนที่เหมาะสมของมวนเพชฌฆาต  S. versicolor Dohrn ที่ผลิตขยายต่อภาชนะ (ปี2555) 



              เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวางไข่ของมวนเพชฌฆาต โดยศึกษาจ านวนที่เหมาะสมของตัวอ่อนต่อภาชนะ, 
ตัวเต็มวัยเพศเมียและเพศผู้ที่เลี้ยงต่อภาชนะที่ให้ปริมาณไข่ต่อตัวเต็มวัยเพศเมียสูงสุด ประกอบด้วย 2 การทดลอง
ย่อยดังนี้ 
   2.1 จ านวนที่เหมาะสมของมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนที่ผลิตขยายต่อภาชนะ 
           วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี คือจ านวนตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตต่อภาชนะได้แก่ 
100, 150, 200 และ 250 ตัว/กล่อง                
            ใส่มวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 2 จ านวนต่างๆ/กล่อง ตามกรรมวิธี ๆละ 5 กล่อง เลี้ยงด้วยหนอน
นกจนมวนเป็นตัวเต็มวัย 
           การบันทึกข้อมูล บันทึกจ านวนตัวอ่อนของมวนเพชฌฆาตที่รอดชีวิตเป็นตัวเต็มวัย  
   2.2 จ านวนที่เหมาะสมของมวนเพชฌฆาตระยะตัวเต็มวัยที่ผลิตขยายต่อภาชนะ 
                    วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือจ านวนตัวเต็มวัยเพศผู้ต่อเพศเมียของมวน
เพชฌฆาตต่อภาชนะได้แก่ 20:20, 25:25, 30:30, 40:40 และ 50:50 คู่/กล่อง  
                    ใส่มวนเพชฌฆาตระยะตัวเต็มวัยจ านวนต่างๆ/กล่อง ตามกรรมวิธี ๆ ละ 5 กล่อง เลี้ยงด้วยหนอนนก
จนตัวเต็มวัยตาย 
           การบันทึกข้อมูล บันทึกจ านวนไข่ของมวนเพชฌฆาตผลิตได้ในแต่ละซ้ า 
          3. การเก็บรักษามวนเพชฌฆาต S. versicolor และเหยื่ออาหาร (ดักแด้หนอนนก) ของมวนเพชฌฆาต 
(ปี 2556)  
              เพ่ือชะลอการลอกคราบของมวนเพชฌฆาตส าหรับการน าไปปล่อยควบคุมศัตรูพืช และเพ่ือยืดอายุดักแด้
หนอนนกส าหรับการน าไปเลี้ยงมวนเพชฌฆาต มี 2 หัวข้อ คือ 
              3.1 การเก็บรักษาตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตในตู้ควบคุมอุณหภูมิ  
                   3.1.1 การเก็บรักษาตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศา
เซลเซียส   
                   วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 10 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือระยะเวลาในการเก็บตัวอ่อนมวน
เพชฌฆาตในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส นาน 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์  
                   ใส่มวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 4 จ านวน 10 ตัว/กล่อง ในตู้ควบคุมอุณหภูมินาน 0, 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์ โดยใส่มวนเพชฌฆาต 5 กล่อง/ระยะเวลา ดังนั้นใน 4 ระยะเวลาใช้ดักแด้หนอนนกทั้งหมด 25 กล่อง 
                            การบันทึกข้อมูล  บันทึกจ านวนมวนเพชฌฆาตที่รอดชีวิต 
                   3.1.2 การเก็บรักษาตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 13.73 + 0.29 องศา
เซลเซียส  
                      วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 10 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือระยะเวลาในการเก็บตัวอ่อนมวน
เพชฌฆาตในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 13.73 + 0.29 องศาเซลเซียส นาน 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์  
              ใส่มวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 4 จ านวน 10 ตัว/กล่อง ในตู้ควบคุมอุณหภูมินาน 0, 1, 2, 3 
และ 4 สัปดาห์ โดยใส่มวนเพชฌฆาต 5 กล่อง/ระยะเวลา  



                      การบันทึกข้อมูล  บันทึกจ านวนมวนเพชฌฆาตที่รอดชีวิต 
      3.2 การเก็บรักษาเหยื่ออาหาร (ดักแด้หนอนนก) ของมวนเพชฌฆาต ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 
                    ด าเนินการทดลองแบบ 5 x 5 factorial ในแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ า 2 factor โดยfactor A 
ได้แก่ อายุดักแด้ มี 5 ระดับ คือ  2, 3, 4, 5 และ 6 วัน และ factor B ได้แก่ ระยะเวลาในการเก็บดักแด้หนอนนกใน
ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส มี 5 ระดับคือ  0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์  
                    ใส่ดักแด้หนอนนกที่มีอายุ 2, 3, 4, 5 และ 6 วัน จ านวน 10 ดักแด้/กล่อง/อายุ อายุละ 25 กล่อง น า
กล่องหนอนนกที่มีอายุต่างๆนี้ใส่ในตู้ควบคุมอุณหภูมินาน 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยใส่ดักแด้หนอนนก 5 กล่อง/
อายุ/ระยะเวลา ดังนั้นใน 4 ระยะเวลาจะใช้ดักแด้หนอนนก 25 กล่อง/1 อายุ  

         การบันทึกข้อมูล  บันทึกจ านวนดักแด้หนอนนกที่รอดชีวิต และสมบรูณ์ 
          4. ต้นทุนการผลิตมวนเพชฌฆาต S. versicolor Dohrn (ปี 2557) 
              การศึกษาต้นทุนการผลิตมวนเพชฌฆาต S. versicolor Dohrn. ด าเนินการศึกษากับมวน 3 ระยะคือ 
             4.1 ระยะตัวอ่อน   
         น ามวนเพชฌฆาตระยะไข่จาก stock culture ในห้องปฏิบัติการ ใส่ในกล่องพลาสติก จ านวน 3 กลุ่ม/
กล่อง จ านวน 10 กล่อง หลังจากนั้นประมาณ 15 วัน ไข่มวนจะฟักเป็นตัวอ่อนวัย 1 ในแต่ละกล่องน ามวนออกให้
เหลือจ านวน 150 ตัว/กล่อง ระยะตัวอ่อนวัย 1-2 เลี้ยงด้วยดักแด้หนอนนก ระยะตัวอ่อนวัย 3 – 5 ใส่อาหารและเก็บ
หนอนนกที่ถูกกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์ และเปลี่ยนกล่องที่เลี้ยง 1 ครั้ง/สัปดาห์ จนมวนเป็นตัวเต็มวัย  
                  การบันทึกข้อมูล  บันทึกจ านวนดักแด้หนอนนกและหนอนนกที่ถูกมวนระยะตัวอ่อนกิน เพ่ือน ามาหา
ต้นทุนการผลิตมวนระยะตัวอ่อนจ านวน 150 ตัว/กล่อง 
              4.2 ระยะตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยตาย 
         ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1 แต่ยังคงเลี้ยงมวนต่อไปจนมวนตัวเต็มวัยตาย โดยเลี้ยงมวนตัวเต็มวัย
เลี้ยงด้วยหนอนนก ใส่อาหารและเก็บหนอนนกที่ถูกกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์ และเปลี่ยนกล่องที่เลี้ยง 1 ครั้ง/สัปดาห์ จน
มวนตัวเต็มวัยตาย  
                  การบันทึกข้อมูล  บันทึกจ านวนดักแด้หนอนนกและหนอนนกที่ถูกมวนระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกิน 
เพ่ือน ามาหาต้นทุนการผลิตมวนระยะตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัย จากจ านวนมวนระยะตัวอ่อนเริ่มต้น 150 ตัว/กล่อง จนถึง
ตัวเต็มวัยตาย   
             4.3 ระยะตัวเต็มวัย 
         น ามวนเพชฌฆาตระยะตัวเต็มวัยจาก stock culture ในห้องปฏิบัติการ ใส่ในกล่องพลาสติก จ านวน
เพศผู้ต่อเพศเมีย 40 ต่อ 40 ตัว/กล่อง จ านวน 10 กล่อง เลี้ยงด้วยหนอนนก ใส่อาหารและเก็บหนอนนกที่ถูกกิน 2 
ครั้ง/สัปดาห์ และเปลี่ยนกล่องที่เลี้ยง 1 ครั้ง/สัปดาห์ จนมวนตัวเต็มวัยตาย  
                  การบันทึกข้อมูล  บันทึกจ านวนหนอนนกที่ถูกมวนระยะตัวเต็มวัยกิน เพ่ือน ามาหาต้นทุนการผลิต
มวนระยะตัวเต็มวัย จากจ านวนมวนระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ต่อเพศเมีย 40 ต่อ 40 ตัว จนถึงตัวเต็มวัยตาย   

- เวลาและสถานที่ 

          เริ่มต้น 2554 สิ้นสุด 2557 



          ห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
           ด าเนินการศึกษาพัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาตประกอบด้วย 4 การทดลองย่อย คือ  

1. ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตของมวนเพชฌฆาต S. versicolor  เพ่ือหาชนิดของอาหารที่เหมาะสมใน
การผลิตขยายมวนเพชฌฆาต พบว่าเมื่อใช้ดักแด้หนอนนกเลี้ยงมวนเพชฌฆาตจะท าให้มวนเพชฌฆาตตัวเมีย 1 ตัว 
สามารถวางไข่ได้สูงสุดเฉลี่ย 534.6 + 67.6 ฟอง  โดยจ านวนไข่มีช่วงกว้าง 454 - 630 ฟอง จ านวนกลุ่มไข่เฉลี่ย 
5.0 กลุ่ม และ ไขม่ีความสามารถในการฟักเป็นตัวอ่อนวัย 1 ไดเ้ฉลี่ย 85.8 + 6.1% รองลงมาคือหนอนกระทู้ผักจะ
ท าให้มวนเพชฌฆาตตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้เฉลี่ย 431.6 + 75.1 ฟอง  โดยจ านวนไข่มีช่วงกว้าง  367 - 
540 ฟอง จ านวนกลุ่มไขเ่ฉลี่ย 4.3 กลุ่ม และ ไข่มีความสามารถในการฟักเป็นตัวอ่อนวัย 1 ไดเ้ฉลี่ย 84.2 + 4.8 % 
รองลงมาอีกคือหนอนนกรวมกับดักแด้หนอนนกจะท าให้มวนเพชฌฆาตตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้เฉลี่ย 399.2 
+ 64.5 ฟอง  โดยจ านวนไข่มีช่วงกว้าง  329 - 460 ฟอง จ านวนกลุ่มไข่เฉลี่ย 3.8 กลุ่ม และ ไข่มีความสามารถใน
การฟักเป็นตัวอ่อนวัย 1 ได้เฉลี่ย 80.9 + 8.1% ส าหรับหนอนนกเมื่อน ามาใช้เลี้ยงมวนเพชฌฆาตจะท าให้มวน
เพชฌฆาตตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้น้อยที่สุดเฉลี่ย 280.6 + 38.4 ฟอง  โดยจ านวนไข่มีช่วงกว้าง 266 - 324 
ฟอง จ านวนกลุ่มไข่เฉลี่ย 2.9 กลุ่ม แต่ ไข่มีความสามารถในการฟักเป็นตัวอ่อนวัย 1 ได้ไม่ต่างกับมวนที่เลี้ยงด้วย
หนอนนกรวมกับดักแด้หนอนนกเฉลี่ย 79.7 + 12.8 % (ตารางที่ 1) 
               ผลการทดลองที่ได้แตกต่างจาก ทัศนีย์, นุชรีย์ และ สุนิสา (2557) ที่รายงานว่า S. collaris ที่เลี้ยงด้วย
หนอนไหมสามารถวางไข่ได้ 177.78 ± 17.10 ฟอง ไข่มีความสามารถในการฟักเป็นตัวอ่อนวัย 1 ไดเ้ฉลี่ย 86.35% 
ทีอุ่ณหภูมิห้อง 28.08 ± 1.30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 74.29 ± 4.24 % Das and Mukhopadhyay 
(2008) ทีร่ายงานว่าเมื่อเลี้ยงมวนเพชฌฆาต S. croceovittatus ด้วยปลวก (Coptotermes sp.) สามารถวางไข่
ได้ 134.37 ฟอง Sahayaraj and Paulraj (2001) ที่รายงานว่าเมื่อเลี้ยงมวนเพชฌฆาต Rhynocoris marginatus( 
F.) ด้วยหนอนกระทู้ผักสามารถวางไข่ได้ 405.28 + 22.15 ฟอง Sahayaraj and Sathiamoorthi (2002) ทีร่ายงาน
ว่า มวนเพชฌฆาต Rhynocoris marginatus (F.) เมื่อเลี้ยงด้วยหนอนผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica 
วางไข่ได้ 100.97 ฟอง แต่ถ้าเลี้ยงด้วยหนอนกระทู้ผักสามารถวางไข่ได้ 148.74 ฟอง 
     2. จ านวนที่เหมาะสมของมวนเพชฌฆาต S. versicolor Dohrn ที่ผลิตขยายต่อภาชนะ  
              2.1 จ านวนที่เหมาะสมของมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนที่ผลิตขยายต่อภาชนะ พบว่า การเลี้ยงมวน
เพชฌฆาตระยะตัวอ่อนจ านวน 100 และ 150 ตัว/กล่อง เหมาะสมที่สุดเพราะท าให้มวนสามารถเป็นตัวเต็มวัยมาก
ที่สุด 73.5 และ 78.3 % ตามล าดับซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ แต่แตกต่างทางสถิติกับการเลี้ยงมวนระยะตัวอ่อนจ านวน 
200 และ 250 ตัว/กล่อง ซึ่งท าให้มวนสามารถเป็นตัวเต็มวัยได้เพียง 57.5 และ 53.0 % ตามล าดับ (ตารางท่ี 2)       
              2.2 จ านวนที่เหมาะสมของมวนเพชฌฆาตระยะตัวเต็มวัยที่ผลิตขยายต่อภาชนะ พบว่าการเลี้ยงมวน
ระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ต่อเพศเมียจ านวน 40 : 40 คู่ต่อกล่อง เหมาะสมที่สุดเพราะท าให้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้
มากที่สุด 5.17 กลุ่มต่อตัว หรือ 428.97  ฟอง/ตัว รองลงมาคือที่ 30 : 30 และ 25 : 25 คู่ต่อกล่อง เพราะท าให้มวน
ตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้ 4.63 และ 4.55 กลุ่ม/ตัว ตามล าดับ หรือ 370.87 และ 340.07 ฟอง/ตัว ตามล าดับ ซึ่ง
การเลี้ยงที่จ านวน 25 : 25 ถึง 40 : 40 คู่ต่อกล่อง ท าให้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้จ านวนกลุ่มไข่ไม่แตกต่างกัน



ทางสถิติ แต่แตกต่างทางสถิติกับการเลี้ยงมวนระยะตัวเต็มวัยจ านวน 20 : 20, 50 : 50 และ 60 : 60 คู่ต่อกล่อง ซึ่ง
ท าให้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้ 3.65, 3.94 และ 3.77 กลุ่ม/ตัว ตามล าดับ หรือ 354.5, 327.40 และ 312.58 
ฟอง/ตัว ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
    3. การเก็บรักษามวนเพชฌฆาต S. versicolor และเหยื่ออาหาร (ดักแด้หนอนนก) ของมวนเพชฌฆาต (ปี 
2556) มี 2 หัวข้อ คือ 
              3.1 การเก็บรักษาตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตในตู้ควบคุมอุณหภูมิ  
                   3.1.1 การเก็บรักษาตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส  
พบว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส  
นาน 0 และ 1 สัปดาห์ เหมาะสมที่สุด เพราะท าให้ตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 มีชีวิตรอดมากท่ีสุดคือ 100 และ 
86.00 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4) แตแ่ตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับการเก็บตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตที่ระยะเวลานาน 2, 3 และ 4 สัปดาห์ โดยการเก็บรักษาตัวอ่อนมวน
เพชฌฆาตในตู้ควบคุมอุณหภูมินาน 2 สัปดาห์ ท าให้ตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตมีชีวิตรอด 44.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการ
เก็บรักษาตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตในตู้ควบคุมอุณหภูมินาน 3 และ 4 สัปดาห์ ท าให้ตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตมีชีวิตรอด
น้อยที่สุดคือ 14.00 และ 10.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
                   3.1..2 การเก็บรักษาตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 13.73 + 0.29 องศาเซลเซียส 
พบว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 13.73 + 0.29 องศาเซลเซียส 
นาน 0, 1 และ 2 สัปดาห์เหมาะสมที่สุด เพราะท าให้ตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 มีชีวิตรอดมากท่ีสุดคือ 100, 
86.00 และ 80.00 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5) แตแ่ตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับการเก็บตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 ที่ระยะเวลานาน 3 และ 4 สัปดาห์ โดยการเก็บรักษา
ตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตในตู้ควบคุมอุณหภูมินาน 3 สัปดาห์ ท าให้ตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตมีชีวิตรอด 60.00 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมินาน 4 สัปดาห์ ท าให้ตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตมีชีวิตรอดน้อยที่สุดคือ 
14.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5) 
              3.2 การเก็บรักษาเหยื่ออาหาร (ดักแด้หนอนนก) ของมวนเพชฌฆาต ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ พบว่า การเก็บ 
ดักแด้หนอนนกที่มีอายุ 2 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส นาน 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ 
ท าให้ดักแด้หนอนนกรอดชีวิต 100, 100, 100, 100 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 6) และการเก็บดักแด้หนอนนกที่มีอายุ 3 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 
องศาเซลเซียส นาน 0, 1, 2, 3 และ 4 สัปดาห์ จะท าให้ดักแด้หนอนนกรอดชีวิต 100, 99.50, 97.00, 95.50 และ 
95.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(ตารางที่ 6) ส าหรับการเก็บดักแด้หนอน
นกที่มีอายุ 4 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส นาน 0, 1 และ 2 สัปดาห์ จะท าให้ดักแด้
หนอนนกรอดชีวิตมากที่สุดคือ 94.50, 98.00 และ 84.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการเก็บดักแด้หนอนนกที่มีอายุ 4 วัน นาน 3 และ 4 
สัปดาห์ เพราะท าให้ดักแด้หนอนนกรอดชีวิตน้อยที่สุดคือ 83.00 และ 80.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ(ตารางที่ 6) 
ส าหรับการเก็บดักแด้หนอนนกที่มีอายุ 5 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส นาน 0 และ 1 



สัปดาห์ จะท าให้ดักแด้หนอนนกมีรอดชีวิตมากท่ีสุดคือ 93.50 และ 95.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการเก็บดักแด้หนอนนกนาน 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ เพราะท าให้ดักแด้หนอนนกรอดชีวิตน้อยที่สุดคือ 79.50, 75.00 และ 26.50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วน
การเก็บดักแด้หนอนนกที่มีอายุ 6 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส จะให้ผลเช่นเดียวกันคือ
การเก็บดักแด้หนอนนกนาน 0 และ 1 สัปดาห์ จะท าให้ดักแด้หนอนนกมีรอดชีวิตมากท่ีสุดคือ 93.50 และ 91.50 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับโดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการ
เก็บดักแด้หนอนนกนาน 2, 3 และ 4 สัปดาห์ เพราะท าให้ดักแด้หนอนนกรอดชีวิตน้อยที่สุดคือ 72.00, 66.00 และ 
7.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 
          4. ต้นทุนการผลิตมวนเพชฌฆาต S. versicolor Dohrn (ปี 2557) 
              การศึกษาต้นทุนการผลิตมวนเพชฌฆาต ศึกษากับมวน 3 ระยะคือ 
              4.1. ระยะตัวอ่อน พบว่าการผลิตมวนระยะตัวอ่อนจ านวน 150 ตัวต่อกล่อง ใช้ดักแด้และหนอนนก
จ านวน 1,114.10 ตัว ใช้ต้นทุนการผลิตเฉพาะอาหาร 7.13 บาท (ตารางที่ 7)  
              4.2 ระยะตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยตาย พบว่าการผลิตมวนตลอดชีวิต โดยเริ่มจากการเลี้ยงมวนระยะตัว
อ่อนจ านวน 150 ตัวต่อกล่อง จนตัวเต็มวัยตาย ใช้ดักแด้และหนอนนกจ านวน 1,886.10 ตัว ใช้ต้นทุนการผลิต
เฉพาะอาหาร 12.01 บาท (ตารางที่ 8) 
               4.3. ระยะตัวเต็มวัย พบว่าการผลิตมวนเพชฌฆาตระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ต่อเพศเมีย จ านวน 40 ต่อ 40 
ตัวต่อกล่อง ใช้หนอนนกจ านวน 908.80 ตัว ใช้ต้นทุนการผลิตเฉพาะอาหาร 5.82 บาท (ตารางที่ 9) 
 
 
       ตารางท่ี 1. จ านวนเฉลี่ยของกลุ่มไข่, ไขท่ั้งหมด, ช่วงกว้างของจ านวนไข่ต่อตัวเมีย 1 ตัว และเปอร์เซ็นต์                 
                   การฟักไข่ของ Sycanus versicolor Dohrn. ที่เลี้ยงด้วยอาหารชนิดต่างๆ ในห้องปฏิบัติ 
                   กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ปี 2554.  
 
                     
ชนิดของอาหาร 
 

กลุ่มไข่เฉลี่ย 
ต่อตัวเมีย 1 ตัว 

จ านวนไข่เฉลี่ย 
(ฟอง)ต่อตัวเมีย 1 ตัว     
   (Mean+SD.) 

ช่วงกว้างของจ านวน 
ไข่ต่อตัวเมีย 1ตัว  
(Range) 

ไข่ฟัก (%) 
(Mean+SD.) 

หนอนนก 2.9 280.6 + 38.4 266 - 324 79.7 + 12.8 
ดักแด้หนอนนก 5.0 534.6 + 67.6 454 - 630 85.8 + 6.1 
หนอนนกและ
ดักแด้หนอนนก 

3.8 399.2 + 64.5 329 - 460 80.9 + 8.1 

หนอนกระทู้ผัก 4.3     431.6 + 75.1 367 - 540 84.2 + 4.8 
 



 
ตารางท่ี 2.  จ านวนมวนเพชฌฆาต, Sycanus  versicolor  Dohrn. ระยะตัวเต็มวัยที่ได้จากการเลี้ยง  
               มวนระยะตัวอ่อนที่จ านวนต่างๆต่อกล่อง ในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา 
               ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ปี 2555    
 
 
 

 
 
 

                                  

 

                               

                              1/  ตัวเลขทีต่ามด้วยตัวอักษรเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
             ที่ระดับ 5% โดย DMRT. 
 
 
ตารางท่ี 3. จ านวนกลุ่มไข่มวนเพชฌฆาต, Sycanus  versicolor  Dohrn. ที่ได้จากการเลี้ยง 
              มวนตัวเต็มวัยเพศผู้ : เพศเมียที่จ านวนต่างๆต่อในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา 
              ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ปี 2555    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

                            1/  ตัวเลขทีต่ามด้วยตัวอักษรเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
             ที่ระดับ 5% โดย DMRT. 

จ านวนมวนตัวอ่อน(ตัว)/กล่อง จ านวนมวนที่เป็นตัวเต็มวัย (%) 
100   73.5a 1/ 
150 78.3a 
200 57.5b 
250 53.0b 

     จ านวนมวนตัวเต็มวัย 
  ตัวผู้ต่อตัวเมีย(ตัว)/กล่อง 

กลุ่มไข่เฉลี่ย(กลุ่ม) 
ต่อตัวเมีย 1 ตัว 

จ านวนไข่เฉลี่ย(ฟอง) 
     ต่อตัวเมีย 1 ตัว 

20:20  3.65b 1/ 354.52 
25:25 4.55ab 340.07 
30:30 4.63ab 370.87 
40:40 5.17a 428.97 
50:50 3.94b 327.40 
60:60 3.77b 312.58 



 
ตารางท่ี 4. เปอร์เซนต์การรอดชีวิตของตัวอ่อนวัย 4 ของมวนเพชฌฆาต, Sycanus versicolor Dohrn. 
               ต่อกล่อง หลังจากเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 
               ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ปี 2556 
                
 
                                                

                                      

 

 

 

 

 

             
                 1/  ตัวเลขทีต่ามด้วยตัวอักษรเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
              ที่ระดับ 5% โดย DMRT. 
 
 
ตารางท่ี 5. เปอร์เซนต์การรอดชีวิตของตัวอ่อนวัย 4 ของมวนเพชฌฆาต, Sycanus versicolor Dohrn. 
               ต่อกล่อง หลังจากเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 13.73 + 0.29 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา 
               ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ปี 2556 
 
                
 
                        

                             

 

 

 

 

 

 

                            1/  ตัวเลขทีต่ามด้วยตัวอักษรเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

         ระยะเวลาในการเก็บ (สัปดาห)์             % การรอดชีวิตเฉลี่ยของมวนตัวอ่อน/กล่อง 
                      0                  100.00a 1/ 

                   86.00a 
                   44.00b 
                   14.00c 
                   10.00c 

                      1 
                      2 
                      3 
                      4 

     ระยะเวลาในการเก็บ (สัปดาห์)             % การรอดชีวิตเฉลี่ยของมวนตัวอ่อน/กล่อง 
0  100.00a 1/ 

86.00a 
 80.00ab 
60.00b 
14.00c 

1 
2 
3 
4 



             ที่ระดับ 5% โดย DMRT 
ตารางท่ี 6. เปอร์เซนต์การรอดชีวิตของดักแด้หนอนนกท่ีอายุต่างๆต่อกล่อง หลังจากเก็บในตู้ควบคุม 
              อุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาต่างๆ ในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและ 
              สัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ปี 2556  
 
 
 

ระยะเวลาในการเก็บ     
       (สัปดาห์) 

% การรอดชีวิตเฉลี่ยของดักแด้หนอนนกที่อายุต่างๆ(วัน)/กล่อง 
2 3 4 5 6 

0 100.00a 1/ 100.00a  94.50ab 93.50a 93.50a  
1 100.00a  99.50a 98.00a 95.50a 91.50a 
2 100.00a  95.50a  84.50ab  79.50b 72.00b  
3 100.00a  95.50a 83.00b 75.00b 66.00b 
4 100.00a  97.00a    80.50b 26.50c  7.00c 

 
 

          1/  ตัวเลขทีต่ามด้วยตัวอักษรเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
      ที่ระดับ 5% โดย DMRT. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 7. จ านวนหนอนนกและดักแด้ทีถู่กกินโดยมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อน จ านวน 150 ตัวต่อกล่อง 
              และราคาอาหารไก่ท่ีใช้เลี้ยงหนอนนก ในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนา 
              การอารักขาพืช ปี 2557 
 
 
 

ซ  าที่ จ านวนดักแด้และหนอนนก (ตัว) 
ที่ถูกมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนกิน 

ราคาอาหารไก่ที่ใช้ 
เลี ยงหนอนนก (บาท) 

1 1,117 7.15 
2 1,113 7.12 
3 1,112 7.12 
4 1,129 7.23 
5 1,091 6.98 
6 1,130 7.23 
7 1,098 7.03 
8 1,109 7.10 
9 1,123 7.19 
10 1,119 7.16 
รวม 1114.10 7.13 

               
                 
              ราคาอาหารไก่กระสอบละ (30 กิโลกรัม) = 480 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที ่8. จ านวนหนอนนกและดักแด้ทีถู่กกินโดยมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนและตัวต็มวัย จ านวน 150 
               ตัวต่อกล่อง และราคาอาหารไก่ที่ใช้เลี้ยงหนอนนก ในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา 
               ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ปี 2557 
 
 
 

ซ  าที่ จ านวนดักแด้และหนอนนก (ตัว) 
ที่ถูกมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนและตัวต็มวัยกิน 

ราคาอาหารไก่ที่ใช้ 
เลี ยงหนอนนก (บาท) 

1 1897 12.14 
2 2006 12.84 
3 1919 12.28 
4 1720 11.01 
5 1737 11.12 
6 1934 12.38 
7 1870 11.97 
8 1947 12.46 
9 1923 12.31 
10 1908 12.21 
รวม 1886.10 12.01 

 
       
      ราคาอาหารไก่กระสอบละ (30 กิโลกรัม) = 480 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 9. จ านวนหนอนนกที่ใช้เป็นอาหารเลี้ยงมวนเพชฌฆาตระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ : เพศเมีย จ านวน 40 : 40 
              ตัวต่อกล่อง และราคาอาหารไก่ที่ใช้เลี้ยงหนอนนก ในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา 
              ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ปี 2557 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
              ราคาอาหารไก่กระสอบละ (30 กิโลกรัม) = 480 บาท 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาตศึกษา 4 หัวข้อ คือ  
           1. ผลของอาหารได้แก่หนอนนก, ดักแด้หนอนนก, หนอนกระทู้ผัก  และหนอนนกรวมกับดักแด้หนอนนก ที่
มีต่อการเจริญเติบโตของมวนเพชฌฆาต สรุปไดว้่าดักแด้หนอนนกเป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดส าหรับใช้ผลิตขยาย
มวนเพชฌฆาตเพราะท าให้มวนเพชฌฆาตเจริญเติบโตดีที่สุดโดยสามารถผลิตไข่ได้เฉลี่ย 5 กลุ่ม / ตัว มีจ านวนไข่
ทั้งหมดเฉลี่ย 534.6 + 67.6 ฟอง/ตัว และไข่มีเปอร์เซ็นต์ฟัก 85.8 + 6.1%  
          2. จ านวนที่เหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงขยายมวนเพชฌฆาตในระยะตัวอ่อนและระยะตัวเต็มวัยสรุปได้ว่า
จ านวนที่เหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงขยายมวนเพชฌฆาตในระยะตัวอ่อนคือ 100 และ 150 ตัวต่อกล่อง เพราะมวน
สามารถเป็นตัวเต็มวัยมากที่สุด 73.5 และ 78.3 % ตามล าดับซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ และจ านวนที่เหมาะสมที่สุดใน

ซ  าที่ จ านวนหนอนนก (ตัว) 
ที่ถูกมวนเพชฌฆาตระยะตัวต็มวัยกิน 

ราคาอาหารไก่ที่ใช้
เลี ยงหนอนนก (บาท) 

1 907 5.80 
2 874 5.63 
3 946 6.05 
4 935 5.98 
5 896 5.73 
6 913 5.84 
7 881 5.64 
8 928 5.94 
9 887 5.68 
10 921 5.89 
รวม 908.80 5.82 



การเลี้ยงขยายมวนเพชฌฆาตในระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ต่อเพศเมียคือ 40 : 40 คู่ต่อกล่อง เพราะมวนสามารถวางไข่ได้
มากที่สุด 5.17 กลุ่มต่อตัว หรือ 428.97  ฟอง/ตัว 
  3. การเก็บรักษาตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 และดักแด้หนอนนก (เหยื่ออาหาร) สรุปได้ว่าการเก็บรักษาตัว
อ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 1 สัปดาห์ 
เพราะท าให้ตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 มีชีวิตรอดมากท่ีสุด 86.00 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการ
เก็บนาน 0 สัปดาห์ (ที่อุณหภูมิห้อง) แต่ถ้าเก็บตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตวัย 4 ที่อุณหภูมิ 13.73 + 0.29 องศา
เซลเซียส จะสามารถเก็บได้นาน 2 สัปดาห์ เพราะท าให้มวนเพชฌฆาตมีชีวิตรอดมากท่ีสุด 80.00 เปอร์เซ็นต์ โดย
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการเก็บนาน 0 สัปดาห์ (ที่อุณหภูมิห้อง) ส าหรับการเก็บดักแด้หนอนนกที่มีอายุ 2 และ 3 
วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 4 สัปดาห์ เพราะท าให้ดักแด้หนอนนกมี
ชีวิตรอดมากท่ีสุดคือ 100 และ 97.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยไม่แตกต่างทางสถิติกับการเก็บที่อุณหภูมิห้อง 
แต่ถ้าเก็บดักแด้หนอนนกที่มีอายุตั้งแต ่4, 5 และ 6 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 10.09 + 0.34 องศาเซลเซียส สามารถ
เก็บได้นานเพียง 1 สัปดาห์ เพราะท าให้ดักแด้หนอนนกมีชีวิตรอดมากท่ีสุด 93.50 - 95.50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่
แตกต่างทางสถิติกับการเก็บที่อุณหภูมิห้อง  
 4. การผลิตมวนระยะตัวอ่อนจ านวน 150 ตัวต่อกล่อง ใช้ดักแดห้นอนนกและหนอนนกจ านวน 1,114.10 
ตัว ใช้ต้นทุนการผลิตเฉพาะอาหาร 7.13 บาท และการผลิตมวนตลอดชีวิต โดยเริ่มจากการเลี้ยงมวนระยะตัวอ่อน
จ านวน 150 ตัวต่อกล่อง จนตัวเต็มวัยตาย ใช้ดักแด้หนอนนกและหนอนนกจ านวน 1,886.10 ตัว ใช้ต้นทุนการ
ผลิตเฉพาะอาหาร 12.01 บาท ส าหรับการผลิตมวนเพชฌฆาตระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ : เพศเมีย จ านวน 40 : 40 ตัว
ต่อกล่อง ใช้หนอนนกจ านวน 908.80 ตัว ใช้ต้นทุนการผลิตเฉพาะอาหาร 5.82 บาท 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

สามารถผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ (มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn.) ให้ได้ปริมาณมาก มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพดี ทราบต้นทุนการผลิตแต่ละข้ันตอน ผลิตได้เป็นระบบ และรวดเร็วเพ่ือการพัฒนาไปสู่
โรงงานต้นแบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตขยายศัตรู
ธรรมชาติ และเพ่ือส่งเสริมการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ลดการใช้สารก าจัดศัตรูพืช และลดพิษตกค้าง ของ
สารก าจัดศัตรูพืชในสภาพแวดล้อม 
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	รัตนา (2551) รายงานว่ากองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการวิจัยการนำมวนตัวห้ำได้แก่มวนพิฆาต (stink bug) E. fucellata (Wolff) ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชได้แก่ หนอนกระทู้หอม, หนอนเจาะสมอฝ้าย, หนอนกระทู้ผักได้ประสบผลสำเร็จสูงในอ...

