
 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด2560 

1. แผนงานวิจัย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ประโยชน์ของชีวินทรียส์ู่เชิง
พาณิชย์ 

2. โครงการวิจัย วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขยายและการใช้ชีวินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชที่
ส าคัญทางเศรษฐกิจ 

 กิจกรรม การผลิตขยายและการใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมแมลง ไร และสัตว์ศัตรูพืช 
3.ชื่อการทดลอง ชะลอพัฒนาการของหนอนนกเพ่ือใช้เลี้ยงขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ 

Slow Down the Development of Mealworm for Mass Rearing 
Natural Enemies 

4.คณะผู้ด าเนินการ 

หัวหน้าการทดลอง นายสาทิพย์  มาลี  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน  นางรจนา ไวยเจริญ  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน   นางประภัสสร เชยค าแหง  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
ผู้ร่วมงาน   นางพัชรีวรรณ มณีสาคร  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

5.บทคัดย่อ 

การศึกษาการชะลอพัฒนาการของหนอนนกเพ่ือใช้เลี้ยงขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ  ด าเนินการ
ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช ระหว่าง ตุลาคม 2558-กันยายน 2560 ศึกษาชะลอการพัฒนาระยะหนอนของ
หนอนนกตามกรรมวิธีที่ก าหนด พบว่า การเก็บหนอนในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 10+ 0.5 องศาเซลเซียส 
หนอนนกจะมีอายุในระยะหนอนได้ยาวนานกว่าหนอนนกท่ีเลี้ยงในอุณหภูมิห้องประมาณ 50 วัน  โดย
การเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 5วัน/อุณหภูมิห้อง1วัน หนอนนกเข้าดักแด้ได้มากที่สุด 74.75% การ
ทดสอบคุณภาพหนอนนกและดักแด้หนอนนกที่ได้จาการชะลอการพัฒนาการ โดยน าไปเลี้ยงมวนตัว
ห้ า พบว่าระยะเวลาการเจริญเติบโตของมวนพิฆาตที่เลี้ยงด้วยหนอนนกที่ได้จากการชะลอการพัฒนา
และเลี้ยงด้วยหนอนนกจากการเลี้ยงปกติ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากวงจรชีวิตในแต่ละระยะของมวน
พิฆาตค่อนข้างสั้นจึงไม่เห็นความแตกต่างได้เด่นชัดนัก อย่างไรก็ตามปริมาณไข่ของมวนพิฆาตที่เลี้ยง
ด้วยหนอนนกที่ได้จากการชะลอการพัฒนานั้นจะน้อยกว่าไข่ของมวนพิฆาตท่ีเลี้ยงด้วยหนอนนกจาก
การเลี้ยงปกตเิล็กน้อย  
 

6.ค าน า 



 

การผลิตขยายและการน าชีวินทรีย์ชนิดต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์เป็นงานวิจัยและพัฒนาที่ต้อง
อาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการศึกษาชีวินทรีย์ทั้งที่มีอยู่ในประเทศ หรือชนิดใหม่ๆ ที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ต้องวิจัยพัฒนาขบวนการที่เหมาะสมในการผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์ในสภาพไร่ 
หากพบว่ามีศักยภาพที่สามารถน ามาผลิตขยายให้ได้ปริมาณมาก มีรูปแบบการผลิตที่เป็นระบบที่
สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการศึกษาประสิทธิภาพ อัตราการใช้ เวลาที่เหมาะสม ตลอดจน
มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพชีวินทรีย์ที่ผลิตได้ และน าไปใช้ได้สะดวก และ เป็น
งานวิจัยที่ต้องเร่งวิจัยอย่างครบวงจร เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ที่ดี มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้
ควบคุมศัตรูพืชได้ดี  

มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn เป็นแมลงห้ าที่มีประสิทธิภาพในการท าลาย
แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้
ผัก และหนอนใยผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชเหล่านี้ก าลังเป็นปัญหากับพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และพืชไร่
หลายชนิดเนื่องจากแมลงดังกล่าวสามารถสร้างความต้านทานต่อสารเคมีฆ่าแมลงจึงมีแนวโน้มว่าจะ
เพ่ิมความส าคัญมากข้ึนเรื่อยๆ 

มวนเพชฌฆาต  S. versicolor สามารถใช้หนอนนกเป็นเหยื่อในการเลี้ยงขยายได้ ซึ่งการผลิต
หนอนนกสามารถใช้อาหารไก่เลี้ยงซึ่งไม่เสียแรงงานในการเตรียมอาหาร และมีราคาถูกกว่าใช้อาหาร
ชนิดอื่นๆมาก  อย่างไรก็ตามวงจรชีวิตของหนอนนกในระยะที่เป็นตัวหนอนนั้นมีระยะเวลาเพียง 2-3 
เดือนเท่านั้น ปริมาณหนอนนกที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในบางช่วงเวลาอาจมีมากจนเกินไปหรือบางช่วง
อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นศึกษาวิธีการยืดอายุหนอนนกยาวนานขึ้นและยังสามารถใช้เลี้ยงมวนเพชฌฆาต 
Sycanus versicolor Dohrn ใด้อย่างมีประสิทธภาพ จะสามารถท าให้กระบวนการผลิตมวน
เพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn เพ่ือให้ได้ปริมาณมากแต่มีคุณภาพตามที่ต้องการ และมี
ต้นทุนการผลิตต่ า ผลิตได้ง่าย เป็นระบบ และรวดเร็ว 
 
7.วิธีด าเนินการ  
อุปกรณ์ 

1.หนอนนก 

2.ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 

3.อาหารไก่ 

4.มวนเพชฌฆาต 

5.กล่องเลี้ยงแมลงวิธีการ 

- แบบและวิธีการทดลอง 

การชะลอการพัฒนาหนอนนกเพื่อใช้เลี้ยงขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ 



 

ด าเนินการทดลองแบบ  CRD มี 4 ซ้ า 5 กรรมวิธีดังนี้ 

1.เก็บหนอนนกในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 5 วัน เลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง 1 วัน สลับกัน จนเข้าดักแด้ 

2.เก็บหนอนนกในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 10 วัน เลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง 1 วัน สลับกัน จนเข้าดักแด้ 

3.เก็บหนอนนกในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 15 วัน เลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง 1 วัน สลับกัน จนเข้าดักแด้ 

4.เก็บหนอนนกในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 วัน เลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง 1 วัน สลับกัน จนเข้าดักแด้ 

5.เลี้ยงที่อุณหภูมิห้องตลอดการเจริญเติบโต 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง    

ขั้นตอนที่ 1 การชะลอการพัฒนาหนอนนก 

น าหนอนนกอายุ 1 เดือนใส่ในกล่องพลาสติก กล่องละ 100 ตัว จ านวน 20 กล่อง โดยใช้อาหารไก่เป็น

อาหารเลี้ยงหนอนนก ใส่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 10+ 0.5 องศาเซลเซียส ตามกรรมวิธี เมื่อครบตาม

ระยะเวลาตามกรรมวิธีที่ก าหนด น าหนอนนกที่เลี้ยงในตู้ควบคุมอุณหภูมิออกมาเลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง

และให้อาหารเพิ่มเติมเป็นเวลา 1 วัน จากนั้นน ากลับเข้าไปเลี้ยงในตู้ควบคุมอุณหภูมิตามกรรมวิธีที่

ก าหนดเช่นเดิม ด าเนินการซ้ าเช่นนี้จนหนอนนกเข้าดักแด้   

การบันทึกข้อมูล 

บันทึกระยะเวลาการเจริญเติบโตของหนอนนกจนเข้าดักแด้ 
บันทึกน้ าหนักหนอนนกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
บันทึกน้ าหนักของดักแด้หนอนนก 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพหนอนนกและดักแด้หนอนนก 

น าหนอนนกและดักแด้หนอนนกที่ได้จากกรรมวิธีต่างๆ ไปใช้เลี้ยงมวนพิฆาตเปรียบเทียบกับ

การเลี้ยงมวนพิฆาตด้วยหนอนนกที่เลี้ยงในอุณหภูมิปกติ โดยน าไข่มวนจาก stock culture ใน

ห้องปฏิบัติการ ใส่ในกล่องพลาสติก จ านวน 3 กลุ่ม/กล่อง จ านวน 10 กล่อง หลังจากนั้นประมาณ 15 

วัน ไข่มวนจะฟักเป็นตัวอ่อนวัย 1 ในแต่ละกล่องน ามวนออกให้เหลือจ านวน 150 ตัว/กล่อง ระยะตัว

อ่อนวัย 1-2 เลี้ยงด้วยดักแด้หนอนนก ระยะตัวอ่อนวัย 3 – 5 และตัวเต็มวัย เลี้ยงด้วยหนอนนก เก็บ

ดักแด้หนอนนกและหนอนนกที่ถูกกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์ พร้อมใส่อาหารใหม่ลงไป เปลี่ยนกล่องท่ีเลี้ยง 1 

ครัง้/สัปดาห์ จนมวนเป็นตัวเต็มวัยตายส าหรับตัวเต็มวัยเลี้ยงเพศผู้เพศเมียกล่องละ 15 คู่เพ่ือเก็บ

ข้อมูลปริมาณไข่ของมวนพิฆาต   

การบันทึกข้อมูล 



 

บันทึกระยะเวลาการเจริญเติบโตของมวนพิฆาตแต่ละระยะการเจริญเติบโต 
บันทึกอัตราการวางไข่ของมวนพิฆาต 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการการทดลอง 

-เริ่มต้น ตุลาคม 2558  สิ้นสุด กันยายน 2560 

-ห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

8.ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การชะลอการพัฒนาหนอนนก 

เลี้ยงขยายหนอนนกเพ่ือใช้ในการทดลอง และด าเนินการศึกษาการชะลอการพัฒนาระยะหนอน
ตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยน าหนอนนกอายุ 1 เดือนใส่ในกล่องพลาสติก กล่องละ 100 ตัว จ านวน 20 
กล่อง โดยใช้อาหารไก่เป็นอาหารเลี้ยงหนอนนก ใส่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 10+ 0.5 องศาเซลเซียส ท า
การทดลอง 4 กรรมวิธีคือ เก็บหนอนนกในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 5 10 15 และ 20 วัน สลับกับเลี้ยงที่
อุณหภูมิห้อง 1 วัน จนเข้าดักแด้  เปรียบเทียบกับ การเลี้ยงที่อุณหภูมิห้องตลอดการเจริญเติบโตจนเข้า
ดักแด้ พบว่า การเก็บหนอนนกในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 5 10 15 และ 20 วัน สลับกับเลี้ยงทีอุ่ณหภูมิห้อง 
1 วัน ใช้เวลา 84-88 วัน หนอนจึงเข้าสู่ระยะดักแด้ ขณะที่การเลี้ยงที่อุณหภูมิห้องหนอนใช้เวลา 36 วนั 
จึงเข้าดักแด้ การเก็บหนอนนกในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ท าให้มีอายุในระยะหนอนได้ยาวนานกว่าหนอนที่
เลี้ยงในอุณหภูมิห้องประมาณ 50 วัน อัตราการอยู่รอดของหนอนนกจนเข้าดักแด้นั้นพบว่า การเลี้ยงที่
อุณหภูมิห้องมีการอยู่รอดและเข้าดักแด้สูงที่สุด  97.50 % ส่วนเก็บหนอนนกในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 5 10 
15 และ 20 วัน สลับกับเลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง 1 วัน มีการอยู่รอดและเข้าดักแด้ 74.75, 70.25, 59.25 
และ 52.25 % ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

อย่างไรก็ตามเมื่อท าการทดสอบการเก็บหนอนนกโดยใส่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 10+ 0.5 องศา
เซลเซียส นาน 5 10 15 และ 20 วัน โดยไม่ใส่อาหาร พบว่าหนอนนกมีอัตราการอยู่รอด 99.75 99.75 
99.75 และ 98.25 % ตามล าดับ ส่วนการเก็บในอุณหภูมิห้องมีอัตราการอยู่รอด 99.00 % (ตารางท่ี2) 

 
การตรวจสอบคุณภาพหนอนนกที่ได้จากการชะลอการพัฒนา 

การตรวจสอบคุณภาพหนอนนกที่ได้จากการชะลอการพัฒนาโดยใช้เลี้ยงมวนพิฆาต พบว่า
ระยะเวลาการเจริญของมวนพิฆาตที่เลี้ยงด้วยหนอนนกที่ได้จากการชะลอการพัฒนาและเลี้ยงด้วย
หนอนนกจากการเลี้ยงปกติ ตั้งแต่วัย1 จนตายไม่แตกตา่งกัน  ใช้เวลา 36- 44 วัน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
วงจรชีวิตในแต่ละระยะของมวนพิฆาตค่อนข้างสั้นจึงไม่เห็นความแตกต่างได้เด่นชัดนัก อย่างไรก็ตาม
ปริมาณไข่ของมวนพิฆาตที่เลี้ยงด้วยหนอนนกที่ได้จากการชะลอการพัฒนานั้นจะน้อยกว่าไข่ของมวน
พิฆาตทีเ่ลี้ยงด้วยหนอนนกจากการเลี้ยงปกตเิล็กน้อย โดยมวนพิฆาตที่เลี้ยงด้วยหนอนนกที่ได้จากการ



 

ชะลอการพัฒนานั้นมีปริมาณไข่เฉลี่ย 299.40 ฟองต่อตัว ส่วนมวนพิฆาตท่ีเลี้ยงด้วยหนอนนกจากการ
เลี้ยงปกตมิีปริมาณไข่เฉลี่ย 314.00 ฟองต่อตัว (ตารางท่ี 3) 

9.สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

จากผลการทดลองสรุปได้ว่าหากมีความจ าเป็นสามารถเก็บหนอนนกในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 10+ 

0.5 องศาเซลเซียส โดยไม่ใส่อาหาร จะสามารถยืดระยะเวลาการเป็นหนอนในนานขึ้น และสามารถใช้

เลี้ยงมวนพิฆาตได้โดยไม่กระทบต่อระยะเวลาการเจริญเติบโตของมวนพิฆาต 

10.การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

ได้เทคนิคการยืดอายุหนอนนกเพ่ือการเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติให้มีปริมาณมากและมีคุณภาพ 

สามารถถ่ายทอดให้เอกชน และผู้สนใจน าไปผลิตขยาย 

11.ค าขอบคุณ 
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ภาคผนวก  

ตารางท่ี 1 ผลการชะลอการพัฒนาระยะหนอนของหนอนนก 

กรรมวิธ ี
จ านวนหนอนนกเริ่มต้น 

(ตัว) 
จ านวนดักแด้ที่ได ้

(ดักแด้) 
ระเวลา 
(วัน) 

ตู้ควบคุม 5วัน/อุณหภูมหิ้อง1วัน 100 74.75 88 
ตู้ควบคุม 10วัน/อุณหภูมิห้อง1วัน 100 70.25 84 
ตู้ควบคุม 15วัน/อุณหภูมิห้อง1วัน 100 59.25 84 
ตู้ควบคุม 20 วัน/อุณหภูมิห้อง1วัน 100 52.25 84 
อุณหภูมหิ้อง 100 97.50 36 

 

ตารางท่ี 2 อัตราการอยู่รอดของหนอนนกหลังเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 10+0.5 องศาเซลเซียส 
กรรมวิธี เปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของหนอนนก(%) 

เก็บในตู้ควบคุม 5วัน 99.75 
เก็บในตู้ควบคุม 10วัน 99.75 
เก็บในตู้ควบคุม 15วัน 99.75 
เก็บในตู้ควบคุม 20 วัน 98.25 
เกบ็ในอุณหภูมิห้อง 99.00 

 
ตารางท่ี 3 วงจรชีวิตของมวนพิฆาตที่เลี้ยงด้วยหนอนนกที่ได้จากการชะลอการพัฒนา 
 ระยะการเจริญของมวนพิฆาต(วนั) จ านวนไข ่

ของมวนพิฆาต
(ฟอง) 

วัย1 วัย 2 วัย 3 วัย4 วัย5 ตัวเต็มวัย 

เลี้ยงด้วยหนอนนกที่ได้จาก
การชะลอการพัฒนา 

2-3 3-4 3-4 3-4 5-6 20-23 296.40 

เลี้ยงด้วยหนอนนกจากการ
เลี้ยงปกต ิ

2-3 3-4 3-4 3-4 5-6 20-23 314.00 

 

 


