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Abstract 

 Assasin bug, Amphibolus venator (Klung) (Hemiptera: Reduviidae ) is one of the 
natural enemies that could control many stored product insects. It is an important predator of 
the red flour beetles, Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera :Tenebrionidae). Mass-rearing 
method of A. venator was used to investigate on red flour beetle, T. castaneum as a prey. The 
experiment was conducted at 32.5◦c, 70% R.H. and 12L-12D photoregime at the laboratory of 
Post-harvest and Products Processing Research and Development Office, Department of 
Agriculture in 2012-2014. The objectives of this study were to find out optimum method for 
mass-rearing A.venetor and find out the optimum way to use A. venator as a bio-agent 

The 4 stages of prey and 6 stages of predators were studied. It was found that the 
predator attacked all tested stages (larval to adult) of the prey. The development duration of 
predator feed by pupal stage was not statistically different from the last stage larva (20-25 days 
old larva) and adult stage. It took 38.0, 39.0 and 39.8 days, respectively. Therefore, the optimum 
stage of prey was at least 20-25 days old. The optimal ratio of A. venator adult for producing egg 
was studied in plastic containers (25 cm length, 17.5 width and 9 cm depth). The fifty couple of 
female and male could produce 2,770 eggs. The effects of population density on A. venator was 
studied on six levels of newly hatched nymph of predators (25, 50, 75,100,125 and 150 bugs) 
per a plastic box. It was showed that the density of 100 bugs per box was suitable and the larva 
can develop to be the normal adult 90 % and 4 % was abnormal adults. The producing cost 
per bug was 0.017 Baht of fourth stage and 0.025 Baht of adult stage taking 45.3-49.3 and 62-
67.0 days of rearing, respectively. The predatory efficacy test of A. venator was found that the 
fourth, the fifth and the female adult stage of bug could consume hight number of preys. They 
could consume the number of T. castaneum as 10.5 to 13.7 per day. The good rate of predator 
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release  to  eliminate 100 T. castaneum  was 3, 4 and 5 couples of A. venetor. It could 
eliminate all preys within 16, 15 and 13 day respectively. For the test in small bag, 50 
kilogram of milled rice, with closed condition found that 40 A. venator could control all 500 
T. castaneum  within 10 weeks. However the efficacy of releasing 40 A. venator was not 
significant difference for releasing 30 A. venator for controlling T. castaneum. for the study in 
storage room with 1 ton of milled rice and releasing 500 A. venator every 2 weeks interval 
was showed that the number of stored product insects were slowly declining in 6 weeks. 
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บทคัดย่อ 

  มวนด าก้นลาย Amphibolus venator (Klug) (Hemiptera :Reduviidae) เป็นศัตรูธรรมชาติที่
ส าคัญของแมลงศัตรูในโรงเก็บสามารถกินเหยื่อได้หลายชนิด การศึกษานี้เพ่ือหาวิธีการเพาะขยาย โดยใช้มอด
แป้ง (Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera :Tenebrionidae)) เป็นอาหาร และศึกษาการน ามวนด า
ก้นลายไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ การศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์มวนด าก้นลาย ท าการทดลอง
ที่อุณหภูมิ 32.5 oC ความชื้น 70% RH และช่วงแสงที่ 12:12 จากการทดลองพบว่ามวนสามารถท าลายมอด
แป้งได้ทุกวัย โดยมวนแต่ละวัยชอบท าลายมอดแป้งวัยต่างกัน เมื่อให้ดักแด้มอดแป้งเป็นอาหารมวนมี
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตสั้นที่สุด คือ 38.4 วัน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใช้หนอนอายุ 20-25 วัน และ
ตัวเต็มวัยเป็นอาหาร ซึ่งมีระยะการเจริญเติบโตเท่ากับ 39.0 และ 39.8 วัน ตามล าดับ ดังนั้นการเลือกใช้มอด
แป้งเป็นอาหารให้มวนควรใช้หนอนมอดแป้งอายุ 20-25 วัน เป็นต้นไป การจับคู่ผสมพันธุ์มวนด าก้นลายเพ่ือ
การผลิตไข่ที่อัตรา 1:1 จ านวน 10, 20, 30, 40 และ 50 คู่ ต่อกล่องขนาด 25 x 17.5 x 9 ซม. พบว่าจ านวน
มวนด าก้นลาย 50 คู่ สามารถผลิตไข่ได้ 2,770 ฟอง ส าหรับอัตราการเลี้ยงที่เหมาะสมต่อกล่อง ทดสอบโดยใช้
ตัวอ่อนวัย 1 จ านวน 25, 50, 100, 125 และ 150 ตัวต่อกล่อง พบว่าการเลี้ยงที่ 100 ตัวต่อกล่อง ได้ตัวเต็ม
วัยปกติ 90.0% มีจ านวนตัวเต็มวัยที่ผิดปกติเพียง 4.0% การค านวณราคาการเพาะเลี้ยงมวนซึ่งค านวณต้นทุน
การผลิตจากราคาร าข้าวที่ใช้เลี้ยงหนอนมอดแป้ง พบว่ามวนวัย 4 ราคา 0.017 บาทต่อตัว ใช้ระยะเวลา 45.3 
ถึง 49.3 วัน ส่วนมวนตัวเต็มวัย ราคา 0.025 บาทต่อตัว ใช้ระยะเวลา  62.0  ถึง 67.0 วัน 

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการกินเหยื่อของมวนด าก้นลาย พบว่ามวนวัย  4, 5 และตัวเต็มวัย
เพศเมียเป็นวัยที่มีประสิทธิภาพในการกินเหยื่อสูง โดยสามารถกินได้วันละ 10.5 -13.7 ตัวต่อวัน การปล่อย
มวนด าก้นลายตัวเต็มวัยจ านวน 3, 4 และ 5 คู่สามารถก าจัดมอดแป้งจ านวน 100 ตัว หมดภายใน 16, 15 
และ13  วันตามล าดับ การทดสอบปล่อยมวนด าก้นลายในสภาพโรงเก็บจ าลองระบบปิดที่มีข้าวสาร 50 
กิโลกรัมและมอดแป้ง 500 ตัว พบว่าอัตราปล่อยมวน 40 ตัว สามารถลดปริมาณมอดแป้งลดลงอย่างรวดเร็ว 
และก าจัดได้หมดในสัปดาห์ที่ 10 และพบว่าอัตราการปล่อยมวนอัตรา 30 และ 40 ตัวไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ ส่วนการปล่อยมวนด าก้นลายในโรงเก็บสภาพเปิด โดยใช้ข้าวสาร 1 ตัน อัตราปล่อยมวน 500 ตัวทุก 
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2 สัปดาห์ ผลการตรวจนับแมลงศัตรูตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ที่ 6 จึงพบปริมาณแมลงรวมลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในปริมาณท่ีเล็กน้อย จากสัปดาห์แรก พบแมลง 8.0+3.7 ตัวต่อข้าว 250 กรัม ลดลงมาเหลือ 5.2+2.0 
ตัวต่อขา้ว 250 กรัม  

ค าหลัก: ประสิทธิภาพในการกินเหยื่อ, มวนด าก้นลาย 

อีเมล์: kan_nikar2000@yahoo.com 

ค าน า 

มวนด าก้นลาย Amphibolus venator (Klug) เป็นมวนที่อยู่ในวงศ์ Reduviidae  อันดับ 
Hemiptera ซึ่งแมลงที่อยู่ในวงศ์นี้หลายชนิดเป็นตัวห้ ากินแมลงอ่ืน หรือเรียกว่ามวนตัวห้ า ลักษณะเด่นของ
แมลงในวงศ์นี้  คือ  ส่วนหัวตรงด้านหลังของตารวมมีขนาดยาว ปากแบบแทงดูดมีลักษณะสั้น  แข็งแรง  และ
โค้งงอ มวนด าก้นลายมีความสามารถดูดกินแมลงอ่ืนได้ตั้งแต่เริ่มฟักออกจากไข่จนเป็นตัวเต็มวัย สามารถดูดกิน
แมลงศัตรูโรงเก็บได้หลายชนิดทั้งแมลงจ าพวกด้วงหรือมอด (F. Coleoptera) และผีเสื้อ (F. Lepidoptera) โดย
สามารถดูดกินเหยื่อได้ทั้งระยะหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย 

พรทิพย์ และคณะ (2548) รายงานเกี่ยวกับลักษณะของมวนด าก้นลายไว้ดังนี้  
ตัวเต็มวัย: มีขนาดประมาณ 10 มม. ล าตัวเป็นสีด า ส่วนหัวตรงด้านหลังของตารวมมีขนาดยาว  ปาก

แบบแทงดูดมีลักษณะสั้น แข็งแรง และโค้งงอ ปีกใส สีเทาด า คลุมด้านข้างของท้องไม่มิด ท าให้เห็นส่วนท้องที่
โผล่พ้นออกมาเป็นลายด าสลับขาว เพศเมียตัวใหญ่กว่าเพศผู้โดยเฉพาะที่บริเวณส่วนท้อง  ตัวเต็มวัยเพศเมียจะ
วางไข่ทั้งแบบเดี่ยว และวางเป็นกลุ่มๆ ละ 2-6 ฟอง ระยะตัวเต็มวัย 168-411 วัน เฉลี่ย 269 วัน 

ตัวอ่อน:  บริเวณส่วนหัวและส่วนอกสีด า ส่วนท้องสีแดง ในวัย 1-2 เห็นตุ่มปีกเพียงเล็กน้อย ส่วนในวัย 
3 ตุ่มปีกเริ่มยาวขึ้น และจะเห็นอย่างชัดเจนในวัย 4-5   ตัวอ่อนมีทั้งหมด 5 วัย ระยะตัวอ่อน 78 วัน 

ไข่:  รูปยาวรี ด้านบนมีฝาปิดสีขาว ซึ่งตัวอ่อนจะฟักออกทางฝานี้ ระยะไข่ 8.4 วัน 
ที่อยู่อาศัยและชนิดของเหยื่อ: มวนด าก้นลายมักหลบซ่อนอยู่ตามภาชนะ หรือกองกระสอบที่อยู่

ภายในโกดัง หรือโรงสี ซึ่งเป็นภาชนะเก็บอาหาร หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูโรงเก็บท่ีเป็นเหยื่อของ
มวน เช่น กองกระสอบข้าวสาร  กองกระสอบร า หรืออาศัยอยู่ตามพ้ืนที่มีเศษซากวัสดุ มวนด าเป็นแมลงที่
สามารถกินเหยื่อได้หลายชนิด  แมลงศัตรูโรงเก็บที่เป็นเหยื่อของมวนด า ได้แก่  มอดแป้ง  มอดฟันเลื่อย  ด้วง
อิฐ  ด้วงด า  หนอนนก  และหนอนผีเสื้อข้าวสาร 

เขตการแพร่กระจาย: มวนด าเป็นแมลงที่มเีขตการแพร่กระจายในเขตร้อน ได้แก่ ทวีปอาฟริกา  
ตะวันออกกลาง  ญี่ปุ่น มาเลเซีย และไทย (Hayashi et al., 2004)  

มวนด าก้นลายเป็นแมลงที่มีประสิทธิภาพในการกินเหยื่อสูง Akinori และคณะ  (2004) ได้ท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพของมวนด าก้นลายกับมอดแป้ง Tribolium confusum ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้ทดลอง
ให้ตัวเต็มวัยของมวนด าอายุ  5-15 วัน  ดูดกินมอดแป้ง  3  ระยะได้แก่  หนอนมอดแป้งวัย 5  ดักแด้  และ 
ตัวเต็มวัย ที่อุณหภูมิ 25 และ 30 oC พบว่า มวนด าสามารถดูดกินมอดแป้งได้ทุกระยะ และชอบกินหนอนมอด
แป้งวัย 5 มากที่สุด  โดยสามารถกินหนอนมอดแป้งวัย 5 ได้ 14 ตัว ดักแด้ 9 ตัว และตัวเต็มวัย 7 ตัว และท่ี 
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30oC มวนด ามีประสิทธิภาพในการกินสูงกว่าที่ 25oC  และพบว่าความหนาแน่นของเหยื่อเพ่ิมข้ึนมวนก็
สามารถท าลายเหยื่อได้เพ่ิมขึ้น 

เนื่องจากมวนด าก้นลายเป็นมวนที่มีประสิทธิภาพสูงในการท าลายเหยื่อ และสามารถท าลายเหยื่อที่
เป็นศัตรูส าคัญในโรงเก็บได้หลายชนิด นอกจากนั้นยังสามารถพบได้ในโรงเก็บในประเทศไทย ดังนั้นจึงควร
น ามาพัฒนาเพ่ือให้น ามาใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บได้จริง ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาการผลิต
เป็นสิ่งส าคัญ และการเลือกใช้มอดแป้ง T. custaneum ในการผลิตเนื่องจากเป็นแมลงที่สามารถเพาะขยายได้
ง่ายในห้องปฏิบัติการ และมีต้นทุนต่ าในการเพาะเลี้ยง การทดลองนี้เริ่มต้นตั้งแต่การหาระยะของมอดแป้งที่
เหมาะสมต่อการน ามาเลี้ยงมวนด าก้นลาย อัตราที่เหมาะสมในการเลี้ยง ซึ่งรวมถึงความหนาแน่นของมวน 
อัตราการให้อาหาร และการค านวณถึงต้นทุนการผลิต เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการผลิตเชิงพาณิชย์ 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 

1. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ  ความชื้น  และ ช่วงแสง 
2. กล่องพลาสติกใส  ขนาด 25 x 17.5 x 9 ซม. กล่องขนาด 60x40x40 เซนตริเมตร ขวดแก้วทรงกลม  

เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 ซม. สูง 15 ซม. และกระดาษกรอง 
3. ร าขา้วสาร ข้าวกล้อง 

วิธีการ 
วิธีการทดลอง 
1. การศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์มวนด าก้นลายโดยใช้มอดแป้งเป็นอาหาร 
1.1  การหาระยะของมอดแป้งที่เหมาะสมต่อการน ามาเลี้ยงมวนด าก้นลาย  
วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยใช้มอดแป้งระยะต่างๆ เป็นกรรมวิธี มี 4 กรรมวิธีๆ ละ 50 ซ้ า 4 

กรรมวิธี คือ 1) หนอนอายุ 7-10 วัน 2) หนอนอายุ 20-25 วัน 3) ดักแด้ และ 4) ตัวเต็มวัย 
วิธีการทดลอง 
1. น ามวนด าก้นลายที่เพ่ิงฟักออกจากไข่ แยกใส่กล่องพลาสติกทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3ซม. 

สูง 2.5.ซม. กล่องละ 1 ตัว แต่ละกล่องต้องใส่ข้าวกล้องจ านวน 10 เม็ด เพ่ือเป็นอาหารของมอด
แป้ง และใส่กระดาษกรองที่พับเป็นรอยหยัก ส าหรับเป็นที่เกาะพักของมวน  

2. เริ่มให้อาหารมวน ตามกรรมวิธีต่างๆ โดยแต่ละกรรมวิธีให้จ านวนมอดแป้งครั้งละ 10 ตัว และ
เปลี่ยนเหยื่อทุก 2 วัน เพ่ือให้มวนได้กินเฉพาะมอดแป้งวัยนั้นๆ 

3. เลี้ยงจนมวนเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย  โดยตลอดการทดลองจะเก็บมวนไว้ในตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิ 32.5 

oC ความชื้น 70% RH และช่วงแสงที่ 12:12  
4. บันทึกวันที่มวนลอกคราบทุกระยะ โดยสังเกตจากคราบที่เหลือ บันทึกจ านวนตัวเต็มวัยปกติ และ

จ านวนมวนตัวเต็มวัยที่ผิดปกติ 
1.2  การหาอัตราการเลี้ยงท่ีเหมาะสม แบ่งเป็น 3 การทดลอง คือ 
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1.2.1 อัตราตัวเต็มวัยต่อกล่องเพื่อการผลิตไข่ 

วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือ ใช้มวนตัวเต็มวัย 10, 20, 30, 40 และ 
50 คู่ (อัตราตัวเมียต่อตัวผู้ เท่ากับ 1 ต่อ 1)  

วิธีการทดลอง 
1. น าตัวเต็มวัยมวนด าก้นลายที่อายุไม่เกิน 7 วัน อัตราตามกรรมวิธีข้างต้น เลี้ยงในกล่องพลาสติก

ใสขนาด 25x17.5x9 ซม. ที่ใส่ข้าวกล้อง 50 กรัม และมีกระดาษกรองพับเป็นหยักเพ่ือใช้เป็นที่
เกาะพักของมวน โดยให้หนอนมอดแป้งอายุ 20-25 วัน เป็นอาหารในปริมาณท่ีมากเกินพอ 
โดยตลอดการทดลองจะเก็บมวนไว้ในตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิ 32.5oC ความชื้น 70% RH และช่วง
แสงที่ 12:12  

2. ท าการตรวจนับไข่จากแต่ละกรรมวิธี ทุกสัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณไข่ท่ีได้ในแต่ละกรรมวิธี 

1.2.2 อัตราการเลี้ยงต่อกล่อง 
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือ เริ่มต้นเลี้ยงโดยใช้ตัวอ่อนมวนวัย 1 จ านวน 

25, 50, 75, 100, 125 และ 150 ตัวต่อกล่อง  
 
วิธีการทดลอง  
1. น าตัวอ่อนมวนด าก้นลายอายุ 1 วัน จ านวนตามกรรมวิธีข้างต้น เลี้ยงในกล่องพาสติกใสขนาด 

25x17.5x9 ซม. ที่ใส่ข้าวกล้อง 50 กรัม มีการดาษกรองพับเป็นหยักเพ่ือใช้เป็นที่เกาะพักของ
มวน และให้หนอนมอดแป้งอายุ 20-25 วัน เป็นอาหาร 

2. ท าการเลี้ยงจนตัวอ่อนเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย 
3. โดยตลอดการทดลองจะเก็บมวนไว้ในตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิ 32.5 oC ความชื้น 70% RH และ

ช่วงแสงที่ 12:12  
4. ตรวจนับจ านวนตัวเต็มวัยที่ได้ในแต่ละกรรมวิธี แยกเพศ และตรวจนับตัวเต็มวัยที่ผิดปกติ 
5. น าตัวเลขที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ 

1.2.3 การหาปริมาณการให้อาหารที่เหมาะสม 
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ า 3 กรรมวิธี คือ ให้หนอนมอดแป้งอายุ 20-25 วัน เป็นอาหาร 

ที่อัตราต่างๆ กัน คือ 1,  2 และ 3 กรัมต่อกล่องต่อครั้ง  
วิธีการทดลอง 

1. น าตัวอ่อนมวนด าก้นลายอายุ 1 วัน จ านวน 100 ตัว เลี้ยงในกล่องพาสติกใสขนาด 
25x17.5x 9 ซม. ที่ใส่ข้าวกล้อง 50 กรัม มีกระดาษกรองพับเป็นหยักเพ่ือใช้เป็นที่เกาะพัก
ของมวน 

2. ให้เหยื่อตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยให้เหยื่อทุก 3 วัน 
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3. เลี้ยงมวนจนกระทั้งมวนเข้าสู่ตัวเต็มวัย โดยตลอดการทดลองเลี้ยงมวนในตู้ที่ควบคุมอุณหภูม ิ

32.5 oC ความชื้น 70% RH และช่วงแสงที่ 12:12  
4. ตรวจนับตัวเต็มวัยมวนที่ได้ในแต่ละกรรมวิธี โดยแยกเพศของตัวเต็มวัย และจ านวนตัวเต็มวัย

ที่มีลักษณะผิดปกติ บันทึกปริมาณเหยื่อที่ให้ น าตัวเลขที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
การค านวณต้นทุนการผลิตมวนด าก้นลาย 

- น าผลการทดลองที่ได้ทั้งหมดมาค านวณหาต้นทุนการผลิตมวนด าก้นลาย โดยค านวณต้นทุนจากราคา
ร าข้าวที่ใช้เป็นอาหารของมอดแป้งซึ่งเป็นเหยื่อของมวน  

2. การทดสอบประสิทธิภาพการกินเหยื่อของมวนด าก้นลาย 
 2.1 ทดสอบความสามารถของการกินมอดแป้งของมวนด าก้นลายวัยต่างๆ   

วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ้ า 7 กรรมวิธี คือ 1) มวนด าก้นลาย 7 ระยะ ได้แก่ วัย 1, วัย 2,
วัย 3, วัย 4, วัย 5, ตัวเต็มวัยเพศเมีย ตัวเต็มวัยเพศผู้   

วิธีการทดลอง 
1. อาหารมวนด าก้นลายวัยต่างๆ เป็นเวลา 3 วัน ก่อนการให้อาหาร เพ่ือให้มวนอยู่ในสภาพความ

ต้องอาหารใกล้เคียงกัน 
2. ให้เหยื่อคือ หนอนมอดแป้งอายุ 25 วัน จ านวน 20 ตัวต่อกล่อง ใส่ข้าวกล้องในกล่องพลาสติกเพ่ือ

เป็นอาหารของเหยื่อ จากนั้นจึงปล่อยมวนด าที่อดอาหารแล้ว  
3. ตรวจนับจ านวนเหยื่อที่ถูกมวนด าก้นลายดูดกินหลังการปล่อยมวนที่ 24 ชั่วโมง 

 2.2  ผลของความหนาแน่นของเหยื่อต่อประสิทธิภาพการกินอาหารของมวนด าก้นลาย 
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 ซ้ า 105 กรรมวิธี คือ  
- มวนด าก้นลาย 7 ระยะ คือ มวนวัย 1, วัย 2,วัย 3, วัย 4, วัย 5, ตัวเต็มวัยเพศเมีย ตัวเต็มวัยเพศผู้   
- มอดแป้ง 3 ระยะ ได้แก่ หนอนมอดแป้งอายุ 25 วัน,  ดักแด้ และ ตัวเต็มวัย   
- ปริมาณมอดแป้งที่ให้เป็นอาหาร 5 อัตรา คือ 3, 5, 10, 15 และ 20 ตัวต่อกล่อง  
วิธีการทดลอง 
1. อาหารมวนด าก้นลายวัยต่างๆ เป็นเวลา 3 วัน ก่อนการให้เหยื่อ เพ่ือให้มวนอยู่ในสภาพความต้อง

อาหารใกล้เคียงกัน 
2. ให้เหยื่อตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยใส่ข้าวกล้องในกล่องพลาสติกเพ่ือเป็นอาหารของเหยื่อ จากนั้น

ปล่อยปล่อยมวนด าที่อดอาหารแล้ว  
3. ตรวจนับจ านวนเหยื่อที่ถูกมวนด าก้นลายดูดกินหลังการปล่อยมวนที่ 24 ชั่วโมง 

2.3 การทดสอบความชอบในการกินเหยื่อชนิดต่างๆ ของมวนด าก้นลายตัวเต็มวัย 
 2.3.1.การทดสอบแบบแยกชนิดเหย่ือ 
วางแผนการทดลอง –  
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วิธีการทดลอง 
1. เนื่องจากด้วงงวงข้าวโพดและมอดหัวป้อมระยะหนอนจะอาศัยกัดกินอยู่ภายในเมล็ดพืช ซึ่งมวน

ด าก้นลายไม่สามารถดูดกินได้ แต่มวนสามารถดูดกินแมลงทั้ง 2 ชนิดนี้ในระยะตัวเต็มวัยได้ 
ดังนั้นในการทดสอบความชอบในการกินเหยื่อชนิดต่างๆ ของมวนด าก้นลายตัวเต็มวัย จึงต้องใช้
เหยื่อในระยะตัวเต็มวัยเท่านั้นในการทดสอบ 

2. ท าการอดอาหารมวนด าก้นลายเป็นเวลา 3 วัน ก่อนการให้เหยื่อ 
3. ให้เหยื่อ คือ ตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพด มอดแป้ง มอดฟันเลื่อย และมอดหัวป้อม ชนิดละ 10 ตัว 

โดยใส่ข้าวกล้องในกล่องพลาสติกเพ่ือเป็นอาหารของเหยื่อ จากนั้นปล่อยเหยื่อ แล้วจึงปล่อยมวน
ทีอ่ดอาหารแล้ว ท าท้ังหมด 20 ซ้ า 

4. ตรวจนับจ านวนเหยื่อที่ถูกมวนด าก้นลายดูดกินหลังการปล่อยมวนที่ 24 ชั่วโมง 

2.3.1.การทดสอบแบบรวมเหยื่อ 
  วางแผนการทดลอง –  

วิธีการทดลอง 
1. ท าการอดอาหารมวนด าก้นลายเป็นเวลา 3 วัน ก่อนการให้เหยื่อ 
2. ให้เหยื่อ คือ ตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพด มอดแป้ง มอดฟันเลื่อย และมอดหัวป้อม ชนิดละ 10 ตัว

ใส่รวมในกล่องเดียวกัน โดยใส่ข้าวกล้องในกล่องพลาสติกเพ่ือเป็นอาหารของเหยื่อ จากนั้นจึง
ปล่อยมวนที่อดอาหารแล้ว ท าท้ังหมด 20 ซ้ า 

3. ตรวจนับจ านวนเหยื่อที่ถูกมวนด าก้นลายดูดกินหลังการปล่อยมวนที่ 48 ชั่วโมง 

 2.4 ทดสอบอัตราการปล่อยมวนด าก้นลายในการก าจัดเหย่ือในห้องปฏิบัติการ 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือ ปล่อยมวนด าก้นลายตัวเต็มวัย 1, 2, 3, 4 และ 5 คู ่

วิธีการทดลอง 
1. ในการทดลองนี้เลือกใช้มอดแป้งและมวนด าก้นลายระยะตัวเต็มวัย เนื่องจากเป็นระยะที่สามารถ

สามารถออกไข่ได้ เมื่อน ามาปล่อยรวมกันจะเกิดการแข่งขันกันอย่างไร มีผลกระทบต่อประชากร
รุ่นต่อไปอย่างไร 

2. ปล่อยมวนด าก้นลายและเหยื่อ คือ ตัวเต็มวัยมอดแป้ง ตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยใส่ข้าวกล้องใน
กล่องพลาสติกเพ่ือเป็นอาหารของเหยื่อ จากนั้นปล่อยเหยื่อ แล้วจึงปล่อยมวนที่อดอาหารแล้ว 3 วัน 

3. กรณีท่ีมีมวนตายให้เปลี่ยนมวนตัวใหม่แทน 
4. บันทึกจ านวนเหยื่อที่ถูกมวนดูดกินและจ านวนเหยื่อที่เหลือทุกวัน จนกว่าเหยื่อจะหมด 

2.5 ทดสอบอัตราการปล่อยมวนด าก้นลายในการก าจัดเหย่ือในสภาพโรงเก็บจ าลอง 
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ า 4 กรรมวิธี คือ ปล่อยมวนด าก้นลายตัวเต็มวัยจ านวน 10, 20, 30 

และ 40 ตัว  
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วิธีการทดลอง 
1. ในการทดลองนี้ไม่ระบุเพศของมวนในการทดลอง เนื่องจากอัตราส่วนเพศของมวนในธรรมชาติอยู่

ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ 1:1 และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานจริงจึงไม่ระบุเพศของ
มวน 

2. เตรียมข้าวสารขนาด 50 กิโลกรัม ใส่ในถุงกระสอบป่าน จ านวน 12 ถุง  
3. ท าการระบาดเทียมในข้าวสารแต่ละถุง โดยการปล่อยตัวเต็มวัยมอดแป้ง 500  ตัว  
4. ปล่อยมวนด าก้นลายตามกรรมวิธีที่ก าหนด จากนั้นผูกปากกระสอบข้าวเพื่อป้องกันให้มวนหนี

ออกมาจากกองข้าวสาร 
5. สุ่มข้าว 250 กรัม 3 จุดต่อกอง เพื่อตรวจนับปริมาณมอดแป้งทุก 2 สัปดาห์  

2.6 ทดสอบการใช้มวนด าก้นลายในการควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรในสภาพโรงเก็บ 
วางแผนการทดลอง - 

วิธีการทดลอง 
1. เตรียมข้าวสารปริมาณ 1 ตัน (10 กระสอบ) ปล่อยแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร 4 ชนิดไก้แก่ ตัวเต็ม

วัยของด้วงงวงข้าวโพด มอดหัวป้อม มอดแป้ง และมอดฟันเลื่อย เพื่อท าการระบาดเทียมปล่อยทิ้ง
ไว้ 2 สัปดาห์ก่อนการทดลอง 

2. เริ่มการทดลองด้วยการสุ่มตัวอย่างข้าวเพ่ือตรวจนับปริมาณการเข้าท าลายของแมลงก่อนการ
ปล่อยมวน โดยท าการสุ่มทั้ง 4 ด้านของกอง ด้านละ 2 จุด รวมเป็น 8 จุด 

3. ท าการปล่อยมวนด าก้นลายเป็นจุด จ านวน 5 จุดๆละ 100 ตัว รวมเป็น 500 ตัวต่อการปล่อย 1 
ครั้ง 

4. หลังจากปล่อยมวน 2 สัปดาห์ ท าการสุ่มตัวอย่างข้าวเช่นเดิม  ก่อนการปล่อยมวนครั้งต่อไป และ
ท าการปล่อยมวนซ้ าทุก 2 สัปดาห์จนกว่าปริมาณแมลงลดลงจนเข้าใกล้ศูนย์ 

5. ตรวจนับจ านวนแมลงศัตรูท่ีพบทุก 2 สัปดาห์ 

สถานที่ท าการทดลอง 

- แหล่งเก็บแมลง โรงสี หรือโกดังเก็บผลิตผลทางการเกษตร 

- ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ส านักวิจัยและ
พัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

- โกดังเก็บข้าวสาร จังหวัดปทุมธานี 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์มวนด าก้นลายโดยใช้มอดแป้งเป็นเหย่ือ 
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1.1  การหาระยะของมอดแป้งที่เหมาะสมต่อการน ามาเป็นอาหารเลี้ยงมวนด าก้นลาย  
เนื่องจากมอดแป้งเป็นแมลงที่มีความแปรปรวนของการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก เมื่อน ามาเลี้ยงใน

ขวดทดลองที่มีปริมาณความหนาแน่นสูง ท าให้ไม่สามารถระบุระยะการเจริญเติบโต หรือวัยที่แน่ชัดได้ว่าวัยที่
น ามาทดลองเลี้ยงมวนด าก้นลายนั้นอยู่ในวัยใด ดังนั้นจึงใช้วิธีการระบุวันหลังจากท่ีมอดแป้งฟักออกจากไข่
แทน เช่น การทดลองนี้ใช้หนอนมอดแป้งอายุ 7-10 วัน  ซึง่อยู่ในช่วงวัย 2-3 ส่วนหนอนมอดแป้งอายุ 20-25 
วัน อยู่ในช่วงวัย 4-5  ซึ่งเป็นระยะก่อนเข้าดักแด้  

จากตารางที่ 1 เป็นการทดลองหาระยะหรือวัยของมอดแป้งที่เหมาะต่อการใช้เป็นเหยื่อของมวนด าก้น
ลาย โดยเปรียบเทียบระยะการเจริญเติบโตของมวนด าแต่ละวัยที่ได้รับอาหารหรือเหยื่อ ซึ่งจากการทดลองได้
ทดสอบกับมอดแป้งระยะต่างๆ กัน พบว่า มวนด าก้นลายที่เพ่ิงฟักออกจากไข่ หรือมวนวัย 1 ที่รับดักแด้เป็น
อาหารใช้ระยะในการเจริญเติบโตในวัยนี้สั้นที่สุด คือ 6.2 วัน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากมวนวัย 1 ที่ได้รับ 
หนอนมอดแป้งอายุ 7-10 วัน  เป็นอาหาร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตในวัยนี้ ประมาณ 6.5 วัน มวนวัย 
1 ที่ได้รับมอดแป้งระยะตัวเต็มวัยเป็นอาหารใช้เวลาในการเจริญเติบโตรองลงมา คือ 7.2 วัน ส่วนมวนวัย 1 ที่
ได้รับหนอนมอดแป้งอายุ 20-25 วันใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตนานที่สุด  คือ 8.4 วัน   เหตุที่มวนวัย 1  
ที่ได้รับมอดแป้งระยะดักแด้ และหนอนตัวเล็กอายุ 7-10  วัน มีระยะการเจริญเติบโตที่สั้น เนื่องจากมอดแป้ง
ระยะดังกล่าวมีความแข็งแรงน้อย ท าให้มวนที่เพ่ิงฟักออกจากไข่สามารถดูดกินได้ง่าย  เมื่อเทียบกับมอดแป้ง
ตัวเต็มวัย  และมอดแป้งอายุ 20-25  วัน ที่ตัวโตและแข็งแรงมาก (Table 1) 

 ส าหรับมวนด าก้นลายวัย 2 พบว่ามวนที่ได้รับมอดแป้งอายุ 7-10 วันเป็นอาหาร ใช้
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตสั้นที่สุดคือ 5.8 วัน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับมวนวัย 2 ที่ได้รับตัวเต็มวัยมอด
แป้งเป็นอาหารซึ่งใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโต 6.1 วัน และมวนวัย 2 ที่ได้รับมอดแป้งอายุ 20-25 วัน  
และดักแด้มอดแป้งเป็นอาหารมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 6.3 และ 6.5 วัน ซึ่ง
ไม่แตกต่างทางสถิติกับการได้รับตัวเต็มวัยเป็นอาหาร เหตุที่มวนวัย 2 ที่กินมอดแป้งระยะต่างๆ กันแล้วมี
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตที่ไม่ค่อยแตกต่างกัน เนื่องจากมวนเริ่มโตและมีความแข็งแรงมากข้ึน ท าให้
สามารถกินเหยื่อที่มีความแข็งแรงได้มากข้ึน (Table 1) 

 ในมวนด าก้นลายวัย 3 เมื่อได้รับดักแด้มอดแป้งเป็นมีอาหารระยะการเจริญเติบโตสั้นที่สุด  
คือ   6.3 วัน ไม่แตกต่างทางสถิติกับการได้รับหนอนอายุ 20-25 วันเป็นอาหาร ใช้เวลา 6.4 วัน แต่แตกต่าง
ทางสถิติกับมวนวัย 3 ที่ได้รับตัวเต็มวัยและหนอนอายุ 7-10 วันเป็นอาหาร ซึ่งมีระยะการเจริญเติบโตเท่ากับ 
7.2 และ 7.6 วัน ตามล าดับ จะเห็นได้ว่ามวนในวัยนี้เริ่มกินมอดแป้งระยะที่มีความแข็งแรงได้ดี และการดูดกิน
มอดแป้งระยะดักแด้และหนอนอายุ 20-25 วัน ที่มีขนาดใหญ่ท าให้มวนได้รับสารอาหารมาก เจริญเติบโตเร็ว 
(Table 1) 

 พบว่ามวนด าก้นลายวัย 4 ที่ดูดกินหนอนมอดแป้งอายุ  20-25 วัน,  ตวัเต็มวัย  และดักแด้ 
ใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีระยะเวลาการเจริญเติบโต 7.1, 7.2 และ 7.8 วัน  
ตามล าดับ  ส่วนมวนที่ได้รับหนอนมอดแป้งอายุ 7-10 วัน  มีระยะเวลาในการเจริญเติบโตยาวนานที่สุด  คือ  
9.1  วัน  แตกต่างทางสถิติจากการได้รับมอดแป้งวัยอ่ืนๆ (Table 1) 
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 มวนด าก้นลายวัย 5 ซึ่งเป็นวัยสุดท้ายก่อนที่จะมีการเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย  มวน

จะมีขนาดโตใกล้เคียง  ตัวเต็มวัยแข็งแรง เป็นวัยที่ใช้ระยะเวลานานที่สุด และต้องการอาหารมากท่ีสุด มวนที่
ได้รับหนอนมอดแป้งอายุ 20-25 วัน ดักแด้มอดแป้ง  และมอดแป้งตัวเต็มวัย  มีระยะเวลาในการเจริญเติบโต
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 10.8 , 11.7 และ 11.8 วัน ตามล าดับ ส่วนมวนที่ได้รับมอดแป้งอายุ 7-10 วัน ใช้
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตยาวที่สุด คือ 17.2 วัน แตกต่างทางสถิติจากการได้รับมอดแป้งระยะอ่ืน ทั้งนี้
เนื่องจากมวนวัย 4 และ 5  เป็นวัยที่มีขนาดโตมากข้ึน และแข็งแรงมาก  การได้รับหนอนมอดแป้งที่มีขนาดตัว
เล็ก ท าให้ได้รับสารอาหารน้อยและต้องกินหนอนหลายตัวมากข้ึน จึงท าให้ระยะการเจริญเติบโต ยาวนานขึ้น 
(Table 1) 

 เมื่อรวมระยะเวลาในการเจริญเติบโตของมวนด าก้นลายตั้งแต่วัย 1 ถึงตัวเต็มวัย พบว่ามวนที่
ได้รับดักแด้มอดแป้ง หนอนมอดแป้งอายุ 20-25 วัน และตัวเต็มวัยมอดแป้งเป็นอาหารใช้ระยะเวลาในการ
เจริญเติบโตทีไ่ม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 38.4, 39.0 และ 39.8 วัน ตามล าดับ ส่วนมวนที่ได้รับหนอนอายุ 7-
10 วัน  เป็นอาหารใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตนานที่สุด คือ 46.1 วัน (Table 1) 

ดังนั้นการเลือกระยะที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้เลี้ยงมวนด าก้นลายตลอดวงชีวิตเพ่ือการเพ่ิมปริมาณ คือ 
หนอนมอดแป้งอายุ 20-25 วัน หรือหนอนที่อยู่ในวัย 4-5  เนื่องจากให้มวนที่มีวงจรชีวิตสั้น และมวนสามารถ
ดูดกินมอดแป้งต่อไปได้ถึงระยะตัวเต็มวัย ที่ส าคัญหนอนในวัยนี้มีขนาดตัวโตกว่าหนอนอายุ 7-10 วัน การผลิต
หนอนมอดแป้งจะได้น้ าหนักที่มากกว่า ใช้ต้นทุนในการผลิตมอดแป้งที่ต่ ากว่า และยังใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการ
ผลิตมอดแป้งระยะดักแด้และตัวเต็มวัย (Table 1) 

1.2  การหาอัตราการเลี้ยงท่ีเหมาะสม แบ่งเป็น 3 การทดลอง คือ 
1.2.1 อัตราตัวเต็มวัยต่อกล่องเพื่อการผลิตไข่ 
ตารางที่ 2 เป็นการหาจ านวนตัวเต็มวัยมวนด าก้นลายที่เหมาะสมในการผลิตไข่ โดยท าการจับคู่มวนที่

อัตรา 1:1 พบว่า มวนด าจ านวน 50 คู่ ให้ไข่จ านวนสูงสุด คือ 2,770 ฟอง แตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนมวน
จ านวน 20, 30 และ 40 คู่ ให้ปริมาณไข่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ คือได้ไข่ 1,109,  1,762 และ 1,747 
ฟอง ส่วนที่อัตรา 10 คู่ ให้ไขจ่ านวนน้อยที่สุด คือ 529 ฟอง แต่เมื่อค านวณจ านวนไข่ต่อมวนเพศเมีย กับ
พบว่าทั้ง 5 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  คือ ค่าเฉลี่ยจ านวนไข่ต่อเพศเมีย  43.68 - 58.72 ฟองต่อ
เพศเมีย   แสดงว่าการจับคู่อัตรา 1:1  จะใช้จ านวนตัวเต็มวัยกี่คู่อัตราการไข่ของเพศเมียก็ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ 

1.2.2 อัตราการเลี้ยงต่อกล่อง 
มวนด าก้นลายเป็นแมลงในสกุล Reduviidae ซึ่งมักมีพฤติกรรมดูดกินกันเองเมื่อมีความหนาแน่นที่

มากเกินพอดี ดังนั้นอัตราการเลี้ยงที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อการเลี้ยงเพ่ิมปริมาณ จากการ
ทดลอง ใช้มวนวัย 1 ส าหรับการเริ่มต้นเลี้ยง โดยเลี้ยงที่ความหนาแน่นแตกต่างกัน 6 ระดับ คือ จ านวน 25, 
50, 75, 100, 125 และ 150 ตัวต่อกล่อง พบว่า ที่จ านวนเริ่มต้นเลี้ยง 150 ตัวต่อกล่อง ได้มวนด าตัวเต็มวัย
จ านวนสูงที่สุด คือ 104.8 ตัวต่อกล่อง แต่ตัวเต็มวัยที่ได้มีลักษณะผิดปกติในสูงที่สุด คือ 13.8 ตัวต่อกล่อง และ
จ านวนตัวเต็มวัยที่ได้ก็ไม่แตกต่างทางสถิติกับการเลี้ยงที่จ านวนเริ่มต้นที่ 125 ตัวต่อกล่อง ได้เต็มวัยจ านวน 
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101.0 ตัวต่อกล่อง มีตัวต็มที่วัยผิดปกติเพียง 6.0 ตัวตัวกล่อง ส่วนที่จ านวนเริ่มต้นเลี้ยงที่ 100 ตัวต่อกล่อง ได้
ตัวเต็มวัยจ านวน 90.0 ตัวต่อกล่อง และมีจ านวนตัวเต็มวัยที่ผิดปกติเพียง 4.0 ตัวต่อกล่อง (Table 3) 

เมื่อเทียบอัตราร้อยละของจ านวนตัวเต็มวัยที่ได้กับตัวอ่อนวัย 1 ที่เริ่มต้นเลี้ยง พบว่ากรรมวิธีที่เริ่มต้น
เลี้ยงที่ 25 ตัวต่อกล่อง  ได้จ านวนตัวเต็มวัยคิดเป็นร้อยละสูงที่สุดถึง 98.4 รองลงมา คือ  ที่จ านวนเริ่มต้นเลี้ยง 
50 ตัวต่อกล่อง ได้จ านวนตัวเต็มวัยคิดเป็นร้อยละ 94.0 และที่จ านวนเริ่มต้นที่ 100 ตัวต่อกล่อง  ได้ตัวเต็มวัย
คิดเป็นร้อยละ 90.0 แต่มีจ านวนตัวเต็มวัยที่ผิดปกติเพียงร้อยละ 4.0 ส่วนกรรมวิธีที่เริ่มต้นเลี้ยงที่ 125 ตัวต่อ
กล่อง ได้ร้อยละของตัวเต็มวัยลดลงเหลือ 80.8 และท่ีจ านวนเริ่มต้น 150 ตัวต่อกล่อง ได้ตัวเต็มวัยคิดเป็นร้อย
ละ 69.9 แต่มีจ านวนร้อยละของตัวเต็มวัยที่ผิดปกติสูงขึ้นทั้งสองกรรมวิธี ทั้งนี้เนื่องจากมีความหนาแน่นของ
มวนมากเกินไป มวนจึงดูดกินกันเอง ดังนั้นอัตราที่สมควรใช้ในการเลี้ยงเพ่ิมปริมาณมวนด าต่อไปควรเป็น
กรรมวิธีที่เริ่มต้นเลี้ยงที่ 100 ตัวต่อกล่อง เนื่องจากได้ตัวเต็มวัยปกติมากและตัวที่ผิดปกติน้อย (Table 4) 

1.2.3 การหาอัตราการให้อาหารที่เหมาะสม 

การหาปริมาณเหยื่อที่เหมาะสมส าหรับใช้เลี้ยงมวนด าก้นลาย เพื่อให้ได้ปริมาณมวนสูงที่สุด และใช้
ปริมาณเหยื่อต่ าที่สุด ซึ่งจะน าไปสู่ต้นทุนการผลิตมวนที่ต่ าที่สุด จากการทดลองเลี้ยงมวนเริ่มต้น 100 ตัว โดย
ให้หนอนมอดแป้งวัยอายุ 20-25 วันเป็นเหยื่อท่ีอัตราต่างกัน คือ 1, 2 และ 3 กรัม ทุก 3 วัน พบว่า การให้
เหยื่อปริมาณ 3 กรัม ทุก 3 วัน ได้จ านวนมวนตัวเต็มวัย ไม่แตกต่างทางสถิติกับการให้เหยื่อปริมาณ 2 กรัม 
ทุก 3 วันโดยได้ตัวเต็มวัย 97.2 และ  90.0 ตัวต่อกล่อง ตามล าดับ และมีจ านวนมวนตัวเต็มวัยที่ผิดปกติ 0.6 
และ 0.4 ตัวต่อกล่อง ตามล าดับ ส่วนการให้เหยื่อปริมาณ 1 กรัมต่อกล่อง ทุก 3 วัน ได้มวนตัวเต็มวัยจ านวน
น้อยที่สุดคือ 64.4 ตัวต่อกล่อง  และยังได้มวนตัวเต็มวัยที่มีลักษณะที่ผิดปกติสูงที่สุด คือ 22.6 ตัวต่อกล่อง 
(Table 5)  เนื่องจากมวนในสกุล Reduviidae  มีนิสัยดุร้าย  โดยเฉพาะพวกท่ีเป็นมวนตัวห้ า ในสภาพที่
อาหารไม่พอมวนจะท าร้ายกันเอง และแย่งอาหารกันเอง การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ มวนที่ถูกท าร้ายเมื่อโต
เป็นตัวเต็มวัย ก็จะเป็นตัวเต็มวัยที่มีลักษณะผิดปกติ  เช่น  ไม่มีปีก  ปีกเจริญไม่ครบ  ล าตัวผอมบาง  และมี
อายุสั้น ดังนั้นปริมาณเหยื่อที่เหมาะสมส าหรับใช้เลี้ยงมวนจึงเลือกใช้ที่อัตรา 2 กรัม ทุก 3 วัน 

การหาต้นทนุการผลิตมวนด าก้นลาย 
การหาต้นทุนการผลิตมวนด าก้นลายคิดจากต้นทุนการผลิตมอดแป้ง ซึ่งใช้เป็นอาหารของมวน และ

ต้นทุนการผลิตมอดแป้งคิดเฉพาะราคาร าข้าวที่น ามาใช้เลี้ยงมอดแป้งเท่านั้นเนื่องจากร าเป็นวัสดุที่ใช้เลี้ยงแล้วทิ้ง
ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยราคาร าข้าวที่ใช้คือ 12 บาทต่อกิโลกรัม (www.cpffeed.com/price_detail. 
html?product=8) จากวิธีการเลี้ยงมอดแป้งโดยใช้ร าข้าว 50 กรัมต่อขวดต่อมอดแป้งตัวเต็มวัย 300 ตัว ปล่อย
ให้ตัวเต็มวัยไข่ 3 วัน ร่อนเอาตัวเต็มวัยออก ทิ้งไว้ 20-25 วัน จะได้มอดแป้งวัย 4-5 ปริมาณที่ได้เฉลี่ย 7 กรัมต่อ
ขวด  

ในการทดลองข้างต้นพบว่ามวนด าวัยที่ 4 เป็นวัยที่เริ่มดูดกินหนอนมอดแป้งที่มีขนาดใหญ่ได้ดี มี
ประสิทธิภาพ มีอัตราการรอดชีวิตในห้องปฏิบัติการสูงสามารถน าไปปล่อยสู่ธรรมชาติได้ และมวนจะมีชีวิตอยู่
ในธรรมชาติยาวนาน  ซึ่งมวนวัย 4 ที่เลี้ยงด้วยมอดหนอนแป้งอายุ 20-25 วัน ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 
เท่ากับ 28.2 วัน ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญจนเป็นตัวเต็มวัย เท่ากับ 39.0 วัน ซึ่งทั้งหมดได้มวนด า 90 
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ตัว  สว่นอัตราการให้อาหารมวนที่แนะน าคือ ให้หนอนมอดแป้งปริมาณ 2 กรัม ทุก 3 วัน ดังนั้นในมวนจนถึง
วัย 4 จึงต้องให้อาหารทั้งหมด 10 ครั้ง ส่วนมวนตัวเต็มวัย ต้องให้อาหารทั้งหมด 13 ครั้ง 

การค านวณต้นทุนการผลิตมวนด าก้นลาย 
ค านวณต้นทุนการผลิตมวนด าก้นลาย โดยใช้ต้นทุนราคาร าข้าวเป็นต้นทุนการผลิต  

Stage of 
predator 

Rearing 
time 
(days) 

Time of 
feeding 

Weight 
of preys 

(g.) 

Weight of rice 
bran (g.) 

90 predator 
rearing cost 

(baht) 

A predator 
rearing cost 

(baht) 

4th 
nymph  28.2 10  10x2=20 

 
50x20 = 142.8 
   7 

 
142.8x12 = 1.71 
 1000 

 
1.71 = 0.019 
90 

Adult  39.0 13 13x2=26 50x26=185.7 
    7 

185.7x12= 2.23 
 1000 

2.23 = 0.025 
90 

การผลิตมวนด าวัย 4 จ านวน 90 ตัว มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 1.71 บาท ส่วนราคาต่อตัวอยู่ที่ 0.019 
บาทต่อตัว ขณะที่การผลิตมวนตัวเต็มวัย จ านวน 90 ตัว มีต้นทุนอยู่ที่ราคา 2.23 บาท ส่วนราคาต่อตัวเท่ากับ 
0.025 บาทต่อตัว  

ค านวณระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต 
ระยะเวลาในการผลิตเริ่มคิดตั้งแต่วันที่เลี้ยงมอดแป้งจนวันที่ได้มวนด าก้นลายวัยที่ต้องการ 
จ านวนวันที่เลี้ยงมอดแป้ง = จ านวนวันที่มอดแป้งวางไข่+จ านวนวันที่ใช้เลี้ยงมอดแป้ง 
    = 3 + 20 ถึง 3+25 วัน 
    = 23 ถึง 28 วัน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตมวนด าก้นลาย = จ านวนวันที่เลี้ยงมอดแป้ง + จ านวนวันที่ใช้เลี้ยงมวนด าก้นลาย   
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตมวนวัย 3         = 23+28.2 ถึง 28+28.2 = 51.2 ถึง 56.2 วัน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตมวนตัวเต็มวัย  = 23+39.0   ถึง 28+39.0  = 62.0 ถึง 67.0 วัน 

2. การทดสอบประสิทธิภาพการกินเหยื่อของมวนด าก้นลาย 
2.1 ทดสอบความสามารถของการกินมอดแป้งของมวนด าก้นลายวัยต่างๆ 
การทดลองให้อาหารมวนในปริมาณท่ีมากเกินพอ เพ่ือตรวจสอบว่ามวนวัยใดมีประสิทธิภาพในการกิน

เหยื่อได้แค่ไหน พบว่ามวนด าก้นลายวัย 4, 5 และตัวเต็มวัยเพศมีสามารถกินหนอนมอดแป้งวัย 4-5 ได้ดีไม่
แตกต่างกันทางสถิติ โดยสามารถกินได้วันละ 10.5-13.7 ตัวต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณการกินที่สูงกว่ามวนด าก้น
ลายวัยอื่นๆ มวนวัย 2, 3 และตัวเต็มวัยเพศผู้กินเหยื่อได้วันละ 5.2-5.3 ตัวต่อวัน (Table 6) เนื่องจากมวนวัย 
4-5 มีขนาดตัวใหญ่ ต้องการอาหารมากเพ่ือการพัฒนาเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัย ส่วนมวนตัวเต็มวัยเพศเมียกิน
อาหารมากเนื่องจากต้องการใช้สารอาหารในการพัฒนาไข่ ซึ่งมวนเพศเมียสามารถวางไข่ได้ตลอดอายุขัย  

2.2  ผลของความหนาแน่นของเหยื่อต่อประสิทธิภาพการกินอาหารของมวนด าก้นลาย 
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เมื่อให้เหยื่อในปริมาณท่ีแตกต่างกันตั้งแต่ 3-20 ตัวต่อมวนวัยต่างๆ จ านวน 1 ตัว ในพ้ืนที่กล่องที่

เท่ากัน วิเคราะห์ผลการทดลองพบว่ามวนวัย 5 และตัวเต็มวัยเพศเมียเป็นระยะที่กินเหยื่อได้มากที่สุด ทั้งเหยื่อ
ระยะหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย รองลงมาคือมวนวัย 4 และมวนตัวเต็มวัยเพศผู้ และยิ่งมีความหนาแน่นของ
เหยื่อมากมวนสามารถกินเหยื่อได้ปริมาณมากขึ้นด้วย เนื่องจากมวนสามารถค้นหาเหยื่อได้ง่าย (Table 7-9) 
จากข้อมูลพบว่าความสามารถในการกินอาหารของมวนตัวห้ านอกจากข้ึนอยู่กับวัยของมวนตัวห้ าและวัยของ
เหยื่อ ยังขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเหยื่อด้วย    

2.3 การทดสอบความสามารถในการกินเหยื่อชนิดต่างๆ ของมวนด าก้นลายตัวเต็มวัย 
การทดสอบความสามารถในการกินเหยื่อชนิดต่างๆ ได้แก่ ด้วงงวงข้าวโพด มอดแป้ง มอดหัวป้อม 

และมอดฟันเลื่อย ซึ่งเป็นแมลงที่ส าคัญท าความเสียหายให้กับข้าวสาร โดยแยกทดสอบกับตัวเต็มวัยของเหยื่อ
แต่ละชนิด  พบว่ามวนสามารถกินเหยื่อได้ทุกชนิด มอดหัวป้อมเป็นเหยื่อที่ถูกกินมากที่สุด เนื่องจากเป็นแมลง
ที่เคลื่อนไหวช้า ส่วนมอดฟันเลื่อยถูกกินน้อยที่สุดเนื่องจากตัวเล็กและเคลื่อนไหวรวดเร็ว ส่วนมอดแป้งและ
ด้วงงวงข้าวโพดปริมาณการกินต่างกันเล็กน้อย (Figure 1) 

การทดสอบการเลือกกินเหยื่อของมวนตัวห้ า โดยการปล่อยเหยื่อทั้ง 4 ชนิดรวมกัน ได้ผลการทดลอง
ใกล้เคียงกับการแยกชนิดของเหยื่อ คือมวนเลือกกินมอดหัวป้อมมากที่สุด รองลงมาได้แก่มอดแป้ง และด้วง
งวงข้าวโพด ส่วนมอดฟันเลื่อยจะถูกกินน้อยที่สุด (Table 10) แสดงว่ามวนด าก้นลายสามารถกินเหยื่อได้หลาย
ชนิด และเลือกกินเหยื่อท่ีเคลื่อนไหวช้าจับกินได้ง่ายมากท่ีสุด 

 
2.4 ทดสอบอัตราการปล่อยมวนด าก้นลายในการก าจัดเหย่ือในห้องปฏิบัติการ 
ในการปล่อยมวนตัวห้ าต้องทราบอัตรามวนตัวห้ าที่เหมาะสมกับปริมาณเหยื่อ และมีปัจจัยของพ้ืนที่เข้ามา

เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปล่อยมวนตัวห้ าในสภาพโรงเก็บ ซึ่งมวนต้องสามารถค้นหาและเข้าท าลายเหยื่อได้ดี 
การทดลองปล่อยหนอนมอดแป้ง 100 ตัว ในกล่องขนาด 60x40x40 เซนตริเมตร จากนั้นปล่อยมวนจ านวน 
1, 2, 3, 4 และ 5 คู่ พบว่าการปล่อยมวนด าก้นลายจ านวน 3, 4 และ 5 คู่สามารถก าจัดมอดแป้งทั้งหมด
ภายใน 16, 15 และ13  วันตามล าดับ ขณะที่การปล่อยมวนจ านวน 1 และ 2 คู่ ต้องใช้เวลา 33 และ 39 วัน
ตามล าดับ (Figure 2) แสดงให้เห็นว่าการปล่อยมวนในปริมาณ 1-3 คู่ใช้เวลาในการก าจัดมอดแป้ง 100 ตัวได้
ดีกว่าการปล่อยมวน 1-2 คู่ ประมาณ 2 เท่าตัว  

2.5 ทดสอบอัตราการปล่อยมวนด าก้นลายในการก าจัดเหย่ือในสภาพโรงเก็บจ าลอง 
การทดสอบปล่อยมวนด าก้นลายในสภาพโรงเก็บจ าลอง โดยใช้ข้าวสาร 50 กิโลกรัม ปล่อยหนอนมอด

แป้ง 500 ตัวอัตราปล่อยมวน 10, 20, 30 และ 40 ตัว ในสภาพปิด อัตราปล่อยมวน 40 ตัว พบปริมาณมอด
แป้งที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างลดลงอย่างรวดเร็ว ในสัปดาห์ที่ 8 ปริมาณมอดแป้งลดลงเหลือ 0.8+0.7 ตัวต่อข้าว 
250 กรัม และลดลงเหลือ 0 ในสัปดาห์ที่ 10 ส่วนอัตราปล่อยที่ 30 ตัว พบปริมาณมอดแป้งที่ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างลดลงเช่นกัน และสามารถลดปริมาณมอดแป้งเหลือ 0.2+0.3 ตัวต่อข้าว 250 กรัม ในสัปดาห์ที่ 12 ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณมอดแป้งที่ตรวจพบในแต่ละสัปดาห์ พบว่าอัตราการปล่อยมวนด า
ก้นลายที่อัตรา 30 และ 40 ตัวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนอัตราปล่อย  10 และ 20 ตัว พบปริมาณ
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มอดแป้งลดลงน้อยมาก เมื่อเวลาผ่านไป 12 สัปดาห์ ยังพบในปริมาณสูงถึง 24.2+4.9  และ 18.1+8.6 ตัวต่อ
ข้าว 250 กรัมตามล าดับ (Table 11) 

2.6 ทดสอบการใช้มวนด าก้นลายในการควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรในสภาพโรงเก็บ 
การทดสอบปล่อยมวนด าก้นลายในสภาพโรงเก็บ โดยใช้ข้าวสาร 1 ตัน ปล่อยแมลง 4 ชนิด ได้แก่ มอด

แป้ง ด้วงงวงข้าวโพด มอดฟันเลื่อย และมอดหัวป้อม ชนิดละ 1,000 ตัว จากนั้นปล่อยมวน 500 ตัวทุก 2 
สัปดาห์ ในสภาพเปิด สุ่มตรวจนับปริมาณแมลงศัตรูทุก 2 สัปดาห์ การปล่อยมวนด าก้นลายในสภาพเปิดพบว่า
การตรวจวัดประสิทธิภาพการเข้าท าลายเหยื่อของมวนท าได้ยาก เนื่องจากมวนด าก้นลายเมื่อเข้าสู่ระยะตัวเต็ม
วัยสามารถบินออกจากกองข้าวที่ใช้ทดลองเพ่ือไปหาแหล่งอาหารใหม่ได้ ผลการตรวจนับแมลงศัตรูข้าวทั้ง 4 
ชนิด ที่ได้จากการทดลองตั้งแต่สัปดาห์เริ่มต้น จนถึงสัปดาห์ที่ 6 จึงพบปริมาณแมลงรวมลดลงอย่างต่อเนื่องใน
ปริมาณที่เล็กน้อย จากสัปดาห์แรก พบแมลง 8.0+3.7 ตัวต่อข้าว 250 กรัม ลดลงมาเหลือ 5.2+2.0 ตัวต่อข้าว 
250 กรัม แม้ท าการปล่อยมวนด าก้นลายซ้ าทุก 2 สัปดาห์ก็ตาม (Table 12) ดังนั้นเพ่ือการควบคุมที่ได้ผลดี
และรวดเร็วความเพ่ิมปริมาณมวนด าก้นลายที่ปล่อยให้มากขึ้น  

สรุปผลการทดลอง 

การทดลองหาระยะของเหยื่อที่เหมาะสมในการน ามาเลี้ยงมวนด าก้นลาย พบว่ามวนสามารถกินมอด
แป้งเป็นอาหารได้ทุกระยะ  โดยมวนแต่ละวัยชอบดูดกินมอดแป้งระยะแตกต่างกัน เช่น มวนวัย 1 ชอบกิน
มอดแป้งระยะดักแด้ และหนอนมอดแป้งอายุ 7-10 วัน มวนวัย 2 ชอบหนอนมอดแป้งอายุ 7-10 วัน มวนวัย 
3 ชอบระยะดักแด้ และหนอนอายุ 20-25 วัน  ส่วนมวนวยั 4 และ 5 ชอบหนอนอายุ 20-25 วัน  ดักแด้ และ
ตัวเต็มวัย แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตของมวนด าที่ได้รับมอดแป้งระยะต่างๆ กันเป็นอาหาร 
พบว่ามวนที่ได้รับดักแด้เป็นอาหารใช้เวลาในการเจริญเติบโตสั้นที่สุด คือ 38.4 วัน แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
มวนที่ได้รับหนอนอายุ 20-25 วัน และตัวเต็มวัยเป็นอาหาร ซึ่งมีระยะการเจริญเติบโตเท่ากับ 39.0 และ 39.8 
วัน ตามล าดับ ดังนั้นการเลือกใช้มอดแป้งเป็นเหยื่อให้มวนด าก้นลายควรใช้มอดแป้งอายุ 20-25 วันเป็นต้นไป 
(Table 1) 

การจับคู่มวนด าก้นลายเพื่อการผลิตไข่ โดยใช้อัตรา เพศเมีย:เพศผู้ เท่ากับ 1:1 จ านวน 10-50 คู่นั้น 
พบว่าจ านวนไข่ต่อเพศเมียที่ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ จากการทดลองพบว่า มวน 50 คู่ ให้จ านวนไข่สูงสุดคือ 
2,770 ฟอง มวน 20, 30 และ40 คู่ ได้จ านวนไข่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ คือ 1,109,  1,762 และ 1,747 
ฟอง ส่วนที่อัตรา 10 คู่ ให้ไข่จ านวนน้อยที่สุด คือ 529 ฟอง ดังนั้นการผลิตไข่อัตราจับคู่ 1:1 จะใช้ตัวเต็มวัยได้
ตั้งแต ่10-50 คู่ (Table 2) 

อัตราการเลี้ยงที่เหมาะสมต่อกล่อง พบว่าอัตรามวนวัย 1 ที่เริ่มต้น 150 ตัวต่อกล่อง ได้มวนตัวเต็มวัย
สูงที่สุด คือ 104.8 ตัวต่อกล่อง ไม่แตกต่างทางสถิติกับจ านวนมวนเริ่มต้นที่ 125 ตัวต่อกล่อง ซึ่งได้มวนด าตัว
เต็มวัยจ านวน 101.0 ตัวต่อกล่อง แต่จ านวนมวนผิดปกติมีความแตกต่างกันทางสถิติ คือ 13.8 และ 6.0 ตัวต่อ
กล่อง ตามล าดับ ส่วนมวนที่อัตราเริ่มต้นเลี้ยงที่ 100 ตัวต่อกล่อง ได้ตัวเต็มวัยจ านวนรองลงมาคือ 90.0 ตัวต่อ
กล่อง และมีจ านวนตัวเต็มวัยผิดปกติเพียง 4.0 ตัวต่อกล่อง (Table 3) เมื่อเทียบอัตราร้อยละของตัวเต็มวัยที่
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ได้กับตัวอ่อนวัย 1 เริ่มต้นเลี้ยง พบว่า ที่จ านวนเริ่มต้นที่ 100 ตัว/กล่อง ก็ให้ร้อยละของตัวเต็มวัยที่ได้สูงถึง
ร้อยละ 90.0 และจ านวนตัวเต็มวัยที่ผิดปกติเพียงร้อยละ 4.0 จึงเป็นอัตราที่สมควรใช้ในการเลี้ยงเพ่ิมปริมาณ
มวนต่อไป (Table 4) โดยในการเลี้ยงเพ่ิมขยายมวนด าก้นลายต้องให้หนอนมอดแป้งอายุ 20-25 วัน เป็นเหยื่อ
ปริมาณ 2 กรัมทุก 3 วัน การเลี้ยงมวนในอัตราท่ีหนาแน่นจนเกินไปมวนจะดูดกินกันเอง และบางครั้งมวนจะ
แย่งอาหารกัน ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของมวนในวงศ์นี้ซึ่งมีการแข่งขันกันเอง ท าให้ได้มวนที่มีลักษณะผิดปกติ 
เช่น ปีกไม่เจริญเติบโต ตัวผอมเล็ก เป็นต้น ดังนั้นอัตราเลี้ยงต่อกล่องขนาด 25 x 17.5 x 9 ซม. ที่แนะน าคือ 
100 ตัวต่อกล่อง  

การค านวณต้นทุนการเพาะเลี้ยงมวนด าก้นลาย โดยค านวณจากราคาร าข้าวที่ใช้เลี้ยงหนอนมอดแป้ง 
พบว่า มวนด าวัย 4 จ านวน 1 ตัวมีต้นทุนการผลิต 0.019 บาท ใช้เวลา 45.3 ถึง 49.3 วัน ส่วนมวนตัวเต็มวัยมี
ต้นทุนการผลิตต่อตัว เท่ากับ 0.025 บาท ใช้เวลา 62.0 ถึง 67.0 วัน 

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการกินเหยื่อของมวนด าก้นลาย พบว่าประสิทธิภาพในการกินเหยื่อ
ของมวนด าก้นลายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่วัยของมวน ความหนาแน่นของเหยื่อ และพ้ืนที่การปล่อยเหยื่อ 
โดยพบว่ามวนวัย 4, 5 และตัวเต็มวัยเพศเมียเป็นวัยที่มีประสิทธิภาพในการกินเหยื่อสูง โดยสามารถกินได้วัน
ละ 10.5-13.7 ตัวต่อวัน (Table 6) ความหนาแน่นของเหยื่อพบว่ายิ่งมีความหนาแน่นของเหยื่อมากมวน
สามารถกินเหยื่อได้ปริมาณมากขึ้นด้วย มวนด าก้นลายสามารถกินเหยื่อได้หลายชนิด และเลือกกินเหยื่อที่
เคลื่อนไหวช้าจับกินได้ง่ายมากที่สุด 

อัตราการปล่อยมวนด าก้นลายที่เหมาะสม ส าหรับหนอนมอดแป้ง 100 ตัว พบว่าการปล่อยมวนด าก้น
ลายจ านวน 3, 4 และ 5 คู่สามารถก าจัดมอดแป้งทั้งหมดภายใน 16, 15 และ13  วันตามล าดับ และให้ผลใน
การก าจัดมอดแป้งได้ดีกว่าการปล่อยมวน 1-2 คู่ 2 เท่า (Figure 2) 

การทดสอบปล่อยมวนด าก้นลายในสภาพโรงเก็บจ าลองระบบปิดที่มีข้าวสาร 50 กิโลกรัม มอดแป้ง 500 
ตัว พบว่าอัตราปล่อยมวน 40 ตัว ปริมาณมอดแป้งลดลงอย่างรวดเร็ว และสามารถก าจัดได้หมดในสัปดาห์ที่  
10 และพบว่าอัตราการปล่อยมวนอัตรา 30 และ 40 ตัวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนอัตรา 10 และ 20 
ตัว พบไม่มีประสิทธิภาพในการก าจัดมอดแป้งในสภาพโรงเก็บจ าลอง (Table 11) 

การทดสอบการใช้มวนด าก้นลายในสภาพโรงเก็บโดยใช้ข้าวสาร 1 ตัน ในสภาพเปิด ปล่อยมวน 500 ตัว
ทุก 2 สัปดาห์ ผลการตรวจนับแมลงศัตรูตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ที่ 6 จึงพบปริมาณแมลงรวมลดลง
อย่างต่อเนื่องในปริมาณที่เล็กน้อย จากสัปดาห์แรก พบแมลง 8.0+3.7 ตัวต่อข้าว 250 กรัม ลดลงมาเหลือ 
5.2+2.0 ตัวต่อข้าว 250 กรัม แม้ท าการปล่อยมวนด าก้นลายซ้ าทุก 2 สัปดาห์ก็ตาม (Table 12) ดังนั้นเพ่ือ
การควบคุมท่ีได้ผลดีและรวดเร็วความเพ่ิมปริมาณมวนด าก้นลายที่ปล่อยให้มากขึ้น  
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Table 1. Growth rate of predator, Amphibolus venator feed on different stages of prey, 
Tribolium castaneum under 32.5◦c, 70% R.H. and 12L-12D photoregime condition.  

Stage of prey 
Growth rate of predator (days) 1 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Total 
7-10  days larvae 6.5 a 2 5.8 a 7.6 b 9.1 b 17.2 b 46.1 b 
20-25 dayslarvae 8.4 c 6.3 b 6.4 a 7.1 a 10.8 a 39.0 a 
pupae 6.2 a 6.5 b 6.3 a 7.8 a 11.7 a 38.4 a 
adults 7.2 b 6.1 ab 7.2 b 7.2 a 11.8 a 39.8 a 

C.V. (%) 14.6 19.7 18.5 23.1 19.2 9.8 
1 Average from 50 predators 
2 Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at   

p< 0.05 DMRT 
 

Table 2. Average number of eggs of predator, Amphibolus venator on different number of 

predator adults (sex ratio = 1:1) under 32.5◦c, 70% R.H. and 12L-12D photoregime 
conditions.   

Number of predator 
adults  

(sex ratio = 1:1) 

Average number 
of egg 1 

Average number of  
egg per female 

10:10 529 c2 52.90 
20:20 1,109 bc 55.45 
30:30 1,762 b 58.72 
40:40 1,747 b 43.68 
50:50 2,770 a 55.41 

C.V. (%)              18.50  
1 Average number of egg be laid in 8 weeks 
2 Means within the same column followed by the same letters are not significantly 

different at p< 0.05 DMRT 
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Table 3. Average number of adult of predator, Amphibolus venator on different number of 

the first stage of predator that reared under 32.5◦c, 70% R.H. and 12L-12D 
photoregime conditions. 

number of the 
first stage of 
predator per 
plastic box 

Average number of predator adults per plastic box  
Normal female  Normal male  Abnormal adult Total  

25         11.8 c1          12.8 d          0.0 a         24.6 e 
50         25.4 b          21.6 d          0.0 a         47.0 d 
75         27.0 b          32.2 c          0.8 a         64.4 c 
100         45.8 a          44.2 b          4.0 b         90.0 b 
125         50.4 a          50.6 ab           6.0 c       101.0 a 
150         47.8 a          57.0 a         13.8 d       104.8 a 

C.V. (%)         16.9          20.7         28.8         10.4 
1 Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at   

p< 0.05 DMRT 
 

Table 4.   Average number and percentage of normal and abnormal adults of predator, 
Amphibolus venator from different rate of the first stage of predator reared under 

32.5◦c, 70% R.H. and 12L-12D photoregime conditions 

Rate of first 
stage of 
predator 

Average 
number of 

normal adult 

%  
of normal adult 

Average number 
of abnormal 

adult 

%  
of abnormal 

adult 

25 24.6 98.4 0.0 0.0 
50 47.0 94.0 0.0 0.0 
75 64.4 85.9 0.8 1.0 
100 90.0 90.0 4.0 4.0 
125          101.0 80.8  6.0 4.8 
150          104.8 69.9         13.8 9.2 
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Table 5. Average number of adult of predator, Amphibolus venator on different feeding rate 

of prey (2 last stage of Tribolium castaneum) under 32.5◦c, 70% R.H. and 12L-12D 
photoregime conditions. 

Weight of prey 
(g.)  

Average number of predator 
Normal female  Normal male  Abnormal adult Total  

1   27.0 b1 32.2 b 22.6 b   64.4 b 
2 43.8 a 42.2 a         0.4 a   90.0 a 
3 48.0 a 49.2 a         0.6 a   97.2 a 
C.V. (%) 17.0 16.1 40.5 6.6 

1 Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at   
p< 0.05 DMRT 

 
Table 6. Mean of red flour beetles, Tribolium castaneum lavae consumed by various stages 

of Assasin bug, Amphibolus venator (Klug) under room temperate condition. 

Stage of Amphibolus 
venator 

Number  of  consumed red  flour  
beetles 

1st nymph 2.4 c1 
2nd nymph 4.5 b 
3rd nymph 4.2 b 
4th nymph 10.5 a 
5th nymph 12.1 a 

female adult 13.7 a 
male adult 5.3 b 

CV. (%) 17.2 

1 Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at   
p< 0.05 DMRT 
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Table 7. Percentage of Tribolium castaneum larvae as prey be consumed by various stages 

of Amphiboles venator on various populations density of prey. 

Stage of bug 
Rate of Predation on difference number of preys 

3 larvae 5 larvae 10 larvae 15 larvae 20 larvae 
1st nymph 33 c1 20 d 11  e 7 d 13 d 
2nd nymph 57 b 44 c 48  c 31  c 23 cd 
3rd nymph 63 b 62 b 27 d 28 c 15 cd 
4th nymph 100 a 90 a 80 b 51 b 54 b 
5th nymph 100 a 98 a 83 ab 51 b 61 ab 

Female 100 a 98 a 96 a  79 a 69 a 
Male 73 b 66 b 55 c 33 c 27 c  

 ** ** ** ** ** 
C.V. 31.0 23.6 25.9 47.2 35.2 

1 Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at   
p< 0.05 DMRT 

 
Table 8. Percentage of Tribolium castaneum pupae be consumed  by various stages of 

Amphibolus venetor on various populations density of prey. 

Stage of bug 
Rate of Predation on difference number of preys 

3 pupae 5 pupae 10 pupae 15 pupae 20 pupae 
1st nymph 27 d1  20 d 12 e 11 c 7 c 
2nd nymph 37 cd 28 d 19 de 15 c 9 c 
3rd nymph 50 bc 60 c 36 c 19 c 12 c 
4th nymph 100 a  60 c 31 cd 21 bc 27 b 
5th nymph 100 a  94 a 69 b 73 a 62 a 

Female 97 a  94 a 88 a 74 a 70 a 
Male 67 b 70 b 45 c 29 b  17 c 

 ** ** ** ** ** 
C.V. 27.6 27.2 37.3 31.0 37.8 

1 Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at   
p< 0.05 DMRT 
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Table 9. Percentage of Tribolium castaneum adults be consumed  by various stages of 
Amphibolus venetor on various populations density of prey. 

Stage of bug 
Rate of Predation on difference number of preys 

3 pupae 5 pupae 10 pupae 15 pupae 20 pupae 
1st nymph 40 c1 26 d 25 c 15 c 12 d 
2nd nymph 53 c 38 d 30 c 24 c 12 d 
3rd nymph 77 b 66 c 33 c 23 c 18 d 
4th nymph 90 ab 76 bc 40 c 38 b 37 c 
5th nymph 97 a 94 a 87 a 85 a 72 a 

Female 77 b 94 a 86 a 79 a 47 b 
Male 90 ab 86 ab 55 b 49 b 38 bc 

 ** ** ** ** ** 
C.V. 25.9 24.1 32.3 30.8 32.2 

1 Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at   
p< 0.05 DMRT 

 
Table 10. Average number of different kinds prey that be consumed by Amphibolous 

venator within 2 days. 

predator 

Average number of prey + sd 

Sitophilus 
zaemais 

Tribolium 
castaneum 

Rhyzopertha 
dominica 

Oryzaephilus 
surinamensis 

female 1.5+1.2 2.0+1.8 4.7+2.4 1.4+1.1 
male 1.1+0.8 0.9+0.9 2.9+1.5 0.8+0.9 

 
Table 11. Average number of Tribolium castaneum on the effect of different rate of 

Amphibolus venator released.  

Bugs Average number of T. castaneum  
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1 Means within the same column followed by the same letters are not significantly different at   
p< 0.05 DMRT 

* The initial number of T. castaneum was 500. 
 

Table 12. Average number of Tribolium castaneum at the period after Amphibolus venator 
released.   

Checking 
period 
(Weeks) 

Average number of insects from sampling 250 g rice1 

Tribolium 
castaneum 

Sitophilus 
zaemais 

Oryzaephilus 
surinamensis 

Rhyzopertha 
dominica Total 

0 8.6+4.62 8.1+5.2 12.1+4.4 3.2+3.1 8.0+3.7 
2 7.2+5.2 8.2+3.5 8.2+2.8 4.1+2.9 6.9+1.9 
4 5.1+3.8 7.1+5.5 6.8+3.0 1.2+2.5 5.1+2.7 
6 4.8+4.1 6.1+3.4 7.2+5.3 2.5+3.1 5.2+2.0 

1 Number of sampling was 8. 
2 The initial number of insects per 250 gram rice.  
* A. venator releasing rate was 500 per 2 weeks interval. 

 

releasing rate 2 weeks 4 weeks 6 weeks 8 weeks 10 weeks 12 weeks 
10 26.4+5.6 b1 24.3+3.5 b 20.1+9.7 c 32.6+19.5 b 30.1+7.0 c 24.2+4.9 b 
20 21.3+6.1ab 18.4+5.7 ab 15.7+5.1 bc 20.4+5.8 ab 12.4+2.6 b 18.1+8.6 b 
30 15.1+4.5 ab 11.3+8.1 a 7.6+2.3 ab 5.2+3.9 a 1.2+1.3 a 0.2+0.3 a 
40 12.1+7.4 a 8.2+7.4 a 3.1+1.9 a 0.8+0.7 a 0.0+0.0 a 0.0+0.0 a 
 * * * * ** ** 

C.V. 31.9 41.2 48.8 70.3 34.8 46.4 



23 

 

 
Figure 1. Average number of various kinds of prey that be consumed by Amphibolus 

venator. 
 
 

 
Figure 2. Average number of Tribolium castaneum that were consumed by various number 

of Amphibolus venetor in each day. 
 


