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พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต
Development on Mass Production of Assassin Bug
รัตนา นชะพงษ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา

ภัทราพร สรรพนุเคราะห์
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความก้าวหน้า
พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต ดาเนินการทดลองในปี 2554-2557 สาหรรับในปี 2555
ทาการศึกษาจานวนที่เหรมาะสมของมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn ที่ผลิตขยายต่อ
ภาชนะ เพื่อทราบจานวนที่เหรมาะสมของมวนเพชฌฆาตที่เลี้ยงต่อภาชนะเพื่อใหร้ได้จานวนตัวเต็มวัยและมี
ประสิทธิภาพการวางไข่ของมวนเพชฌฆาตสูงสุด มี 2 วิธีการคือ จานวนที่เหรมาะสมของมวนระยะตัวอ่อน
และระยะตัวเต็มวัยตัวผู้ต่อตัวเมียที่ผลิตขยายต่อภาชนะ ที่หร้องปฎิบัติการสานักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช กรมวิชาการเกษตร พบว่า การเลี้ยงมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนจานวน 100 และ 150 ตัว/กล่อง
ทาใหร้มวนสามารถเป็นตัวเต็มวัยมากที่สุด 73.5 และ 78.3 % ตามลาดับซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ สาหรรับ
การเลี้ยงมวนระยะตัวเต็มวัยตัวผู้ต่อตัวเมียจานวน 40 : 40 คูต่ ่อกล่อง ทาใหร้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่
ได้มากที่สุด 5.17 กลุ่ม/ตัว หรรือ 428.97 ฟอง/ตัว รองมาคือการเลี้ยงที่จานวน 25 : 25 และ 30 : 30 คู่
ต่อกล่อง ซึ่งทาใหร้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ 4.63 และ 4.55 กลุ่ม/ตัว หรรือ 370.87 และ 340.07
ฟอง/ตัว ตามลาดับ แต่การเลี้ยงที่ 25 : 25, 30 : 30 และ 40 : 40 คู่ต่อกล่อง ทาใหร้มวนวางไข่ได้ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ
คานา
มวนเพชฌฆาต (assassin bug) Sycanus versicolor Dohrn (Hemiptera: Reduviidae)
เป็นมวนตัวหร้าชนิดใหรม่ที่ยังไม่เคยมีข้อมูลรายละเอียดวิธีการผลิตขยายอย่างเป็นระบบมาก่อน ทราบแต่
ว่ามีคุณสมบัติการทาลายหรนอนเหรมือนกับมวนพิฆาต (stink bug) Eocanthecona furcellata
(Wolff) (Hemiptera : Pentatomidae) และทาลายหรนอนได้หรลายชนิดเช่นเดียวกัน การเลี้ยงขยายใหร้
ได้ปริมาณมากสามารถทาได้ง่ายและง่ายกว่ามวนพิฆาต รวมทั้งต้นทุนการผลิตต่ากว่ามวนพิฆาต แต่
ประสิ ทธิภ าพในการทาลายหรนอนไม่สู งเท่า กับมวนพิฆาต รัตนาและคณะ (2548) รายงานว่ามวน
เพชฌฆาตสกุล Sycanus ที่พบมากในประเทศไทยมี 3ชนิด คือ S. versicolor, Sycanus collaris
Fabricius และ Sycanus croceovittatus Dohrn. ซึ่งเป็นมวนตัวหร้าที่ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ทั้ง
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เพศผู้และเพศเมีย ทาลายหรนอนศัตรูพืช และทาลายหรนอนได้หรลายชนิดสามารถพบได้ทั่วไปใน
ธรรมชาติแต่มีปริมาณน้อย สาหรรับ S. versicolor เป็นชนิดที่พบบ่อยและพบมากกว่าอีก 2 ชนิด มวน
เพชฌฆาต S. collaris และ S. croceovittatus มีการศึกษาอย่างแพร่หรลายในอดีต รัตนา (2545 –
2546) รายงานว่า S. collaris สามารถเลี้ยงได้ด้วยหรนอนนก มีระยะตัวอ่อน 72 วัน ตัวเต็มวัย 100
วัน จานวนไข่ 104.97 ฟอง ตลอดชีวิตกินหรนอนนก 50 ตัว และ กินหรนอนกระทู้ผัก 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 นาไปใช้
ควบคุมหรนอนในชาและลิ้นจี Sahayaraj (2002) กล่าวว่า มวนเพชฌฆาต Rhynocoris marginatus (
F.) สามารถเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ดีด้วยหรนอนผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica โดยสามารถกินหรนอน
ผีเสื้อข้าวสารได้วันละ 8 ตัว/มวน 1 ตัว Sahayaraj and Sathiamoorthi (2002) กล่าวว่ามวน
เพชฌฆาต R. marginatus เลี้ยงได้ด้วยหรนอนผีเสื้อข้าวสาร สามารถกินแมลงศัตรูพืชได้เกือบ 25
ชนิด เช่น หรนอนกระทู้ผัก และหรนอนเจาะสมอฝ้าย และได้นาไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงถั่ว
เหรลือง ทาใหร้ผลผลิตเพิ่มขึ้ น Sahayaraj and Paulraj (2001) รายงานว่ามวนเพชฌฆาตชนิด R.
marginatus เมื่อเลี้ยงดัวยหรนอนกระทู้ผักสามารถวางไข่ได้ 405.28 + 22.15 ฟอง มีวงจรชีวิต103.933
วัน Grundy and Maelzer (2002) รายงานว่า ตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตชนิด Pristhesancus
plagipennis (Walker) สามารถกินหรนอนเจาะสมอฝ้ายที่มีขนาดเล็ก - กลาง มากกว่า 160 ตัว/ 9-12
อาทิตย์/ มวน 1 ตัว สามารถเลี้ยงขยายปริมาณ และ นาไปปล่อยเพื่อควบคุมหรนอนเจาะสมอฝ้ายในอัตรา
1 ตัว/ แถวยาว 1 เมตร Grundy (2007) รายงานว่ามวนเพชฌฆาต P. plagipennis เป็นศัตรูธรรมชาติที่
มีประสิทธิภาพที่ใช้ควบคุมหรนอน Helicoverpa และ Creontiades สาหรรับมวนเพชฌฆาต S. collaris
และS. croceovittatus ในประเทศไทยได้มีการนามาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชเช่นในอ้อย และป่าไม้
แต่รัตนา (2551) พบว่า S. versicolor สามารถใช้หรนอนนกเพียงชนิดเดียวนามาเป็นเหรยื่อเลี้ยงขยาย
ได้ทาใหร้มีต้นทุนการเลี้ยงต่า นอกจากนี้ยังมีนิสัยในการกินหรนอนว่องไวกว่าและกินจุกว่า S. collaris
และ S. croceovittatus ดังนั้น S. versicolor จึงเป็นมวนเพชฌฆาตตัวใหรม่อีกชนิดหรนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพน่าสนใจในการนามาใช้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการนามาช่วยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
รัตนา (2551) รายงานว่ากองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตรได้ดาเนินการวิจัย การนา
มวนตัวหร้าได้แก่มวนพิฆาต (stink bug) E. fucellata (Wolff) ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช
ได้ แ ก่ หรนอนกระทู้ หร อม, หรนอนเจาะสมอฝ้ า ย, หรนอนกระทู้ ผั ก ได้ ป ระสบผลส าเร็ จ สู ง ในองุ่ น ,
หรน่อไม้ฝรั่ง, ถั่วฝักยาว, ถั่วเหรลือง ทั้งมี การศึกษาการผลิตอย่างเป็นระบบสามารถผลิตเป็นชีวภัณฑ์ได้
แต่ไม่สามารถใช้หรนอนนกเพียงชนิดเดียวนามาเป็นเหรยื่อผลิตขยายมวนพิฆาตได้ เพราะจะทาใหร้มวน
ระยะตัวอ่อนตายสูงถึง 50 % ต้องใช้หรนอนนกร่วมกับหรนอนกระทู้ผักนามาเป็นเหรยื่อผลิตขยายมวน
พิฆาตซึ่งจะทาใหร้มวนระยะตัวอ่อนตายเพียง 26.71 % ทาใหร้การผลิตมวนพิฆาตมีต้นทุนการผลิตสูง
เพราะในการผลิตหรนอนกระทู้ผักเพื่อใช้เป็นเหรยื่ออาหรารเลี้ยงมวนพิฆาตต้องใช้อาหรารเทียมซึ่งมีราคา
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แพง ในขณะที่มวนเพชฌฆาต S. versicolor สามารถใช้หรนอนนกเพียงชนิดเดียวนามาเป็นเหรยื่อเลี้ยง
ขยายได้ซึ่งการผลิตหรนอนนกเพื่อใช้เป็นเหรยื่ออาหรารเลี้ยงมวนเพชฌฆาตใช้อาหรารไก่เลี้ยงซึ่งมีราคาถูก
กว่ามากและไม่เสียแรงงานในการเตรียมอาหราร ทาใหร้มีต้นทุนการเลี้ยงต่ากว่าการเลี้ยงมวนพิฆาต
ดังนั้นมวนเพชฌฆาต S. versicolor จึงเป็นมวนตัวหร้าอีกชนิดหรนึ่งที่มีป ระสิทธิภาพน่าสนใจในการ
นามาใช้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการนามาช่วยควบคุมหรนอนกระทู้ผัก หรนอนกระทู้หรอม และ หรนอนเจาะ
สมอฝ้าย ซึ่งเป็นหรนอนศัตรูพืชที่กาลังมีปัญหราการระบาดในกระเจี๊ยบเขียว หรน่อไม้ฝรั่ง ถั่วเหรลือง ถั่ว
เขียว ในปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มความสาคัญมากขึ้น เรื่อยๆเนื่องจากการใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ดังนั้นการพัฒนาเทคนิคการผลิตขยาย มวนเพชฌฆาต S. versicolor จึง
สมควรทาการศึกษาอย่ างรี บด่วนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญส าหรรับ นาไปผลิ ตขยายและนาไปใช้
ควบคุมหรนอนกระทู้ผัก หรนอนกระทู้หรอม และ หรนอนเจาะสมอฝ้ายในพืชที่สาคัญทางเศรษฐกิจเพื่อลด
การใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติใหร้ยั่งยืนต่อไป
วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. ชั้นเลี้ยงแมลง, กล่องพลาสติก
2. มวนเพชฌฆาต (มวนตัวหร้า) S. versicolor
3. ดักแด้หรนอนนก, หรนอนนก และ หรนอนกระทู้ผัก
4. พู่กัน, ปากคีบ, กระดาษเนื้อเยื่อ และสาลี
5. อาหรารเลี้ยงไก่สาหรรับเลี้ยงหรนอนนก และใบละหรุ่งสาหรรับเลี้ยงหรนอนกระทู้ผัก
6. กล้องจุลทรรศน์
วิธีการ
เก็บรวบรวมมวนเพชฌฆาต S. versicolor จากแปลงปลูกพืชนามาเพาะเลี้ยงเพื่อใช้เป็น
stock culture และใช้ทดลอง พร้อมทัง้ เพาะเลี้ยงหรนอนนกเพื่อใช้เป็นstock culture และอาหรารของ
มวนเพชฌฆาตในหร้องปฏิบัติการ พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาตโดยศึกษาจานวนที่เหรมาะสมของมวน
เพชฌฆาต S. versicolor Dohrn ที่ผลิตขยายต่อภาชนะ เพื่อทราบจานวนที่เหรมาะสมของมวนที่เลี้ยงต่อ
ภาชนะเพื่อใหร้ประสิทธิภาพการวางไข่ของมวนเพชฌฆาตสูงสุด มี 2 วิธีการคือ
1. จานวนที่เหรมาะสมของมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนที่ผลิตขยายต่อภาชนะ
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้า 4 กรรมวิธี คือจานวนตัวอ่อนมวนเพชฌฆาตต่อ
ภาชนะได้แก่ 100, 150, 200 และ 250 ตัว/กล่อง
ใส่มวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนวัย 2 จานวนต่างๆ/กล่อง ตามกรรมวิธี ๆละ 5 กล่อง เลี้ยง
ด้วยหรนอนนกจนมวนเป็นตัวเต็มวัย
การบันทึกข้อมูล บันทึกจานวนตัวอ่อนของมวนเพชฌฆาตที่รอดชีวิตเป็นตัวเต็มวัย
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2. จานวนที่เหรมาะสมของมวนเพชฌฆาตระยะตัวเต็มวัยที่ผลิตขยายต่อภาชนะ
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 ซ้า 5 กรรมวิธี คือจานวนตัวเต็มวัยเพศผู้ต่อเพศเมียของ
มวนเพชฌฆาตต่อภาชนะได้แก่ 20:20, 25:25, 30:30, 40:40 และ 50:50 คู่/กล่อง
ใส่มวนเพชฌฆาตระยะตัวเต็มวัยจานวนต่างๆ/กล่อง ตามกรรมวิธี ๆ ละ 5 กล่อง เลี้ยงด้วย
หรนอนนกจนตัวเต็มวัยตาย
การบันทึกข้อมูล บันทึกจานวนไข่ของมวนเพชฌฆาตผลิตได้ต่อตัวแม่ 1 ตัว ในแต่ละซ้า
เวลาและสถานที่
ปี 2555
หร้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
และแปลงปลูกพืช ภาคเหรนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหรนือ และภาคกลาง
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาพัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาตในปี 2555 โดยศึกษาจานวนที่เหรมาะสมของมวน
เพชฌฆาต S. versicolor Dohrn ที่ผลิตขยายต่อภาชนะ พบว่า การเลี้ยงมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อน
จานวน 100 และ 150 ตัว/กล่อง เหรมาะสมที่สุดเพราะทาใหร้มวนสามารถเป็นตัวเต็มวัยมากที่สุด 73.5
และ 78.3 % ตามลาดับซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ แต่แตกต่างทางสถิติกับการเลี้ ยงมวนระยะตัวอ่อน
จานวน 200 และ 250 ตัว/กล่อง ซึ่งทาใหร้ มวนสามารถเป็นตัวเต็มวัยได้เพียง 57.5 และ 53.0 %
ตามลาดับ (ตารางที่ 1) สาหรรับการเลี้ยงมวนระยะตัวเต็มวัยตัวผู้ต่อตัวเมียจานวน 40 : 40 คู่ต่อกล่อง
เหรมาะสมที่สุดเพราะทาใหร้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้มากที่สุด 5.17 กลุ่มต่อตัว หรรือ 428.97 ฟอง/
ตัว ส่วนที่ 30 : 30 และ 25 : 25 คู่ต่อกล่อง เพราะทาใหร้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ ได้รองลงมาคือ
4.63 และ 4.55 กลุ่ม/ตัว ตามลาดับ หรรือ 370.87 และ 340.07 ฟอง/ตัว ตามลาดับ ซึ่งการเลี้ยงที่
จานวน 25 : 25 ถึง 40 : 40 คู่ต่อกล่อง ทาใหร้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่
แตกต่างทางสถิติกับการเลี้ยงมวนระยะตัวเต็มวัยจานวน 20 : 20, 50 : 50 และ 60 : 60 คู่ต่อกล่อง ซึ่ง
ทาใหร้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้ 3.65, 3.94 และ 3.77 กลุ่ม/ตัว ตามลาดับ หรรือ 354.5, 327.40
และ 312.58 ฟอง/ตัว ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ผลการทดลองที่ ไ ด้ แ ตกต่ า งจาก รั ต นา (2545 – 2546) ซึ่ ง รายงานว่ า มวนเพชฌฆาต
S. collaris เมื่อเลี้ยงได้ด้วยหรนอนนก สามารถวางไข่ได้ 104.97 ฟอง Das and Mukhopadhyay
(2008) ที่เลี้ยงมวนเพชฌฆาต S. croceovittatus ด้วยปลวก (Coptotermes sp.) สามารถวางไข่ได้
134.37 ฟอง Sahayaraj and Paulraj (2001) รายงานว่ามวนเพชฌฆาต Rhynocoris marginatus( F.)
เมื่อเลี้ยงดัวยหรนอนกระทู้ผักสามารถวางไข่ได้ 405.28 + 22.15 ฟอง Sahayaraj and Sathiamoorthi
(2002) รายงานว่า มวนเพชฌฆาต Rhynocoris marginatus (F.) เมื่อเลี้ยงด้วยหรนอนผีเสื้อข้าวสาร
Corcyra cephalonica วางไข่ได้ 100.97 ฟอง แต่ถ้าเลี้ยงด้วยหรนอนกระทู้ผักสามารถวางไข่ได้
148.74 ฟอง
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สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การทดลองในปี 2555 สรุปผลและแนะนาได้ว่าจานวนที่เหรมาะสมที่สุดในการเลี้ยงขยายมวน
เพชฌฆาตในระยะตัวอ่อนคือ 100 และ 150 ตัวต่อกล่อง เพราะมวนสามารถเป็นตัวเต็มวัยมากที่สุด 73.5
และ78.3 % ตามล าดั บซึ่ งไม่ แตกต่ างทางสถิ ติ และจ านวนที่ เหรมาะสมที่ สุ ดในการเลี้ ยงขยายมวน
เพชฌฆาตในระยะตัวเต็มวัยเพศผู้ต่อเพศเมียคือ 40 : 40 คู่ต่อกล่อง เพราะมวนสามารถวางไข่ได้มากที่สุด
5.17 กลุ่มต่อตัว หรรือ 428.97 ฟอง/ตัว
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ตารางที่ 1. จานวนมวนเพชฌฆาต, Sycanus versicolor Dohrn. ระยะตัวเต็มวัยที่ได้จากการเลี้ยง
มวนระยะตัวอ่อนที่จานวนต่างๆต่อกล่องในหร้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ปี 2555
จานวนมวนตัวอ่อน(ตัว)/กล่อง
100
150
200
250

จานวนมวนที่เป็นตัวเต็มวัย (%)
73.5a
78.3a
57.5b
53.0b

ตารางที่ 2. จานวนกลุ่มไข่มวนเพชฌฆาต, Sycanus versicolor Dohrn. ที่ได้จากการเลี้ยง
มวนตัวเต็มวัยเพศผู้ : เพศเมียที่จานวนต่างๆต่อกล่อง ในหร้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและ
สัตววิทยา สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ปี 2555
จานวนมวนตัวเต็มวัย
ตัวผู้ต่อตัวเมีย(ตัว)/กล่อง
20:20
25:25
30:30
40:40
50:50
60:60
1/

กลุ่มไข่เฉลี่ย(กลุ่ม)
ต่อตัวเมีย 1 ตัว
3.65b 1/
4.55ab
4.63ab
5.17a
3.94b
3.77b

จานวนไข่เฉลี่ย(ฟอง)
ต่อตัวเมีย 1 ตัว
354.52
340.07
370.87
428.97
327.40
312.58

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 5% โดย DMRT.
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