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รายงานความกาวหนา
คํานํา
ปรสิตโปรโตซัว,Sarcocystis singaporensis ระยะสปอรโรซีสตที่พบในมูลงู
เหลือม เปนสารชีวนิ ทรียก ําจัดหนู(bio-rodenticide) ทีม่ ีประสิทธิภาพสูงในการทําใหหนูสกุล
ทองขาว และสกุลหนูพกุ ปวยและตายทั้งหมด(100%) ในระดับหองปฏิบัติการ และ 71% - 92%
ในระดับแปลงทดลอง เชนโรงเก็บอาหารในฟารมไก นาขาว และสวนปาลมน้ํามัน และไมมี
ผลกระทบที่เปนอันตรายตอสัตวอื่น ๆ ในสภาพแวดลอม สําหรับการผลิตสปอรโรซีสตของโปรโต
ซัวชนิดนี้ใหไดปริมาณมาก เพื่อนําใชเปนสารชีวินทรียก ําจัดหนูนั้น จําเปนตองเลี้ยงงูเหลือมและหนู
เปนจํานวนมากในสภาพโรงเรือน จากการสังเกตการเลี้ยงงูเหลือมในโรงเรือนเบื้องตนพบวา ขนาด
อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพแวดลอมอืน่ ๆ มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของงูเหลือมทีน่ ํามา
จากสภาพธรรมชาติและเลี้ยงในกรงเลี้ยง นอกจากนี้งูเหลือมที่เลีย้ งภายในกรงมักปวยและตาย
บอย ๆ บางครั้งเกิดจากสภาพอากาศทีห่ นาวเย็นผิดปกติ(ต่ํากวา 20๐C)นานกวา 3 วันเปนตนไป
บางครั้งเกิดจากโรคระบาด บางครั้งก็ไมทราบสาเหตุ ดังนัน้ การศึกษาองคความรูเกี่ยวกับปจจัย
ตางๆที่มีตองูเหลือมทีเ่ ลี้ยงในกรงเลีย้ งภายในโรงเรือนจึงเปนสิง่ จําเปน เพื่อใหไดงูเหลือมทีเ่ ลี้ยง มี
สภาพรางกายที่สมบูรณ และสามารถสรางเชื้อโปรโตซัวที่แข็งแรงและมีความรุนแรงตอหนูสงู
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. กรงเลีย้ งงูเหลือม ขนาดกวาง 1.5 x ยาว 1.5 x สูง 2.0 เมตร จํานวน 6 กรง
2. งูเหลือมขนาดลําตัวยาว 2.5 - 3 เมตร, 2 เมตร และ 1.5 -1.8 เมตร ขนาดละ 2 ตัว
3. ทีว่ ัดอุณหภูมิแบบกระเปยกและกระเปาะแหง จํานวน 6 อัน
4. กาละมังขนาดใหญใสนา้ํ และที่หลบพักสําหรับงูเหลือมกรงละ 1 ใบ จํานวน 12 ใบ
5. ไมไผสําหรับวางเปนทีน่ อนเลนของในทีส่ ูงจากพืน้ 1 เมตร ขนาด 1.5 เมตร จํานวน 50
อัน
6. อาหารสําหรับงูเหลือม เชน หนูชนิดตางๆ ไกสดแชแข็ง ฯลฯ
7. ยารักษาโรคติดเชื้ออบีบา อื่นๆ ตองูและหนู
8. หลอดไฟสีแดงขนาด 175 watt สําหรับใหความรอนแกงูเหลือมที่เลี้ยงภายในโรงเรือน
9. กลองพลาสติกมีลอขนาดใหญ สําหรับเปนที่พักชั่วคราวของงูที่ไดมาจากธรรมชาติ
10. กลองถายภาพแบบดิจิทลั
วิธีการ
คัดเลือกงูเหลือมที่ไดจากธรรมชาติจาํ นวน 3 ขนาด และนํามาเลี้ยงในกรงเลี้ยง กรงละ 1 ตัว
โดยกรงที่ 1 และ 4 มีงเู หลือมขนาด 2.5-3 เมตร กรงที่ 2 และ 5 มีงูเหลือมขนาด 2 เมตร กรงที่ 3
มีงูเหลือมขนาด 1.5 -1.8 เมตร สําหรับ 3 กรงแรก(1,2,3) ตั้งอยูภายนอกอาคาร และ 3 กรงหลัง
(4,5,6) อยูภายในโรงเรือน ติดตั้งทีว่ ัดอุณหภูมิและความชื้นแบบกระเปยกและแหง กรงละ 1 อัน
สําหรับการใหอาหารใหสัปดาหละ 1 ครั้งๆละ 2 ตัวหรือชิน้ ถาเปนงูเหลือมขนาดใหญ(2.5-3 เมตร)
ใหหนูทมี่ ีนา้ํ หนักตัวไมนอยกวา 120 กรัม/ตัว หรือไกกระทงสดแชแข็ง 2 ตัว สําหรับงูเหลือมขนาด 2
เมตร จะไดหนูขนาด 70-90 กรัม 2 ตัว หรือไกกระทงสดแชแข็ง 1 ตัว สวนงูเหลือมขนาดเล็ก จะได
หนูขนาด 20-60 กรัม 1 ตัว หรือไกกระทงสดแชแข็ง 1/3 ตัว ทําความสะอาดกรงเลีย้ งงูและอุปกรณ
ทุกชนิดภายในกรงเลีย้ งทุกสัปดาหละ 1 ครั้ง และเปลี่ยนน้าํ สะอาดในกาละมังทุก ๆ 2 วัน
การบันทึกขอมูล
1. บันทึกอุณหภูมิทงั้ สวนกระเปาะเปยกและแหงทุกวันๆ ละ 3 เวลา คือ เวลา 8.00-9.00 น.
; 12.00 - 13.00 น. ; 18.00 - 19.00 น. สําหรับกระเปาะเปยกตองเติมน้ําใหเต็มขวดตลอด และทํา
ความสะอาดขวดน้ําของกระเปยกทุกสัปดาห เพื่อไมใหเกิดตะไครน้ํา
2. บันทึกชนิดของอาหารทีง่ ูแตละตัวไดรับในแตละครั้งและน้ําหนักงูเหลือมทุกเดือน
3. บันทึกระยะการตั้งทองของงูเหลือม และปริมาณไขที่แมงวู าง
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4. บันทึกปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการดํารงชีวิตของงูเหลือมในกรงเลีย้ ง เชน การระบาดของ
โรคในงู การบาดเจ็บบริเวณปากอันเนื่องจากการชนกระแทกกรงเลีย้ งบอย ๆ ฯลฯ และการรักษางู
ระยะเวลาและสถานที่
ดําเนินการศึกษาตั้งเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2553 กรงเลี้ยงงูที่ตงั้ ภายนอก
อาคารและโรงเลี้ยงงูที่ตงั้ ภายในโรงเรือน สําหรับงูเหลือมตองทําการจับมาแหลงธรรมชาติ เชน
บริเวณปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เปนตน
ผลการทดลอง
ในป 2549
ในระหวางการทดลองมีการระบาดของเชือ้ อมีบา Entaamoeba invadens ทําใหงเู หลือม
ทดลองทุกขนาดตายทั้งหมด โดยงูเหลือมขนาดกลางตายเปนตัวแรก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549
งูเหลือมตัวสุดทาย ซึ่งมีขนาดเล็กตายเมือ่ 26 พฤษภาคม 2549 แมจะไดรับการรักษาดวยยา
metrodinazole ไปแลว 1 ครั้ง สําหรับอุณหภูมิและความชืน้ ทีว่ ัดดวยเทอรมเิ ตอรแบบกระเปาะ
เปยกและแหงตลอด 6 เดือน ในโรงเรือนเลี้ยงงูเหลือมมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28  1.97 ๐C และความ
ชื้นเฉลี่ย 79  4.98 ๐C สําหรับกรงงูเหลือมทีว่ างกลางแดดโดยตรง งูเหลือมจะหลบอยูภายใต
กาละมังตลอดเวลา อุณหภูมิเฉลี่ย 33 3.18๐C ความชื้นเฉลี่ย 87 7. 59%
ในป 2550
ไดจัดหางูเหลือมใหมทั้ง 3 ขนาดจากแหลงธรรมชาติ และทําการเลี้ยงไวในลังพลาสติก
ขนาดใหญลงั ละ 1 ตัว ตัง้ แตเดือนมีนาคม 2549 เพือ่ ตรวจสอบการติดโรคและพยาธิ เปนเวลา 1
เดือน กอนนําไปใชในการศึกษา และถาพบการติดเชือ้ อมีบาทําการรักษาทันที และทําการหาตัว
ใหมที่ไมติดเชือ้ อมีบามาทดแทน การทดลองปฏิบัติเชนเดียวกันกับที่ดําเนินการในป 2549 แตได
ทําการศึกษาการผสมพันธุง ูเหลือมขนาดใหญ และชนิดของอาหารที่มีผลตอการเจริญเติบโตและ
ความแข็งแรงของงูเหลือม ผลการศึกษา พบวา ภายหลังการผสมพันธุงูเหลือมขนาดใหญประมาณ
เดือนพฤษภาคมเปนเวลา 1 เดือน หลังจากนั้น ทําการแยกงูเหลือมเพศเมียออกมาเลี้ยงในกรงเดิม
แตตอมางูเพศเมียตายโดยไมทราบสาเหตุ เมื่อผางู ไมพบอาการผิดปกติใดๆ ไมพบการติดเชื้ออมี
บา แตพบวางูไดสรางไขที่ยังไมมีเปลือกหุม แลว 12 ฟอง ซึ่งสาเหตุการตายอาจเนื่องจากงูไดรับยา
ฆาเชื้ออมีบา metrodinazole 2.5 กรัม + bifiteral sirub 5 ml. ทางทวาร ในเดือนพฤศจิกายน
หลังจากนั้นประมาณสัปดาหที่ 2 งูมีอาการสั่นทัง้ ตัวประมาณ 2-3 ครั้ง กอนงูตายในเดือนมกราคม
ปพ.ศ. 2550 สวนงูขนาดกลางหมายเลข 5 ตายเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2550 โดยมีอาการตัวบิดและ
ใชปากงับสวนลําตัว เมื่อผาดูไมพบอาการผิดปกติใดๆ สําหรับอาหารที่งูเหลือมกิน พบวางูเหลือม
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ขนาดใหญและขนาดกลางชอบกินหนูตายใหมๆ และไกสดแชแข็ง สวนงูขนาดเล็กชอบกินหนูตาย
ใหมๆมากกวาชิ้นไกสดแชแข็ง สวนน้าํ หนักงูเหลือมทัง้ 3 ขนาด สําหรับกรงเลีย้ งภายนอกอาคาร
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 80 + 2.31กรัม สําหรับกรงเลี้ยงภายในโรงเรือน เพิ่มขึน้ เฉลี่ย 134 + 4.7 กรัม ( จาก
ขอมูล 3 เดือน)
ในป 2551
จากการผสมพันธุง ูเหลือมขนาดใหญจาํ นวน 3 คู ในวันที่ 17 ตุลาคม 2550 พบการตั้งทอง
ของงูเหลือมเพศเมียเพียง 1 ตัว คืองูเหลือมหมายเลข 5 ซึ่งเพศเมียตัง้ ทองนาน 4 เดือน ในระหวาง
ตั้งทอง งูจะหยุดกินอาหาร และ ออกไขเมือ่ 24 กุมภาพันธุ 2551 จํานวน 20 ฟอง และฟกเปนตัว
ได 12 ตัวในวันที่ 24 เมษายน 2551 ในชวงเวลาฟกแมงูไมกนิ อาหาร อุณหภูมิทกี่ องไขอยูใน
และยังพบวา อุณหภูมิและ
ระหวาง 30-32 ๐ C ความชื้นสัมพัทธอยูในระหวาง 85-97 %
ความชืน้ เฉลี่ยภายในกรงเลีย้ งที่อยูภายในโรงเรืยน ตลอด 6 เดือน = 30±1.1 ๐ C ,และความชืน้
สัมพัทธเฉลี่ย = 90 ±1.02 % สวนอุณหภูมิและความชื้นเฉลี่ยภายในกรงเลี้ยงภายนอกอาคาร
ตลอด 6 เดือน = 33.4±0.61 ๐ C ,และความชืน้ สัมพัทธเฉลี่ย = 76±2.1 % นอกจากนี้ยงั ไดทํา
การผสมพันธุง ูเหลือมขนาดใหญอีกจํานวน 3 คู ในวันที่ 7 สิงหาคม 2551
ในป 2552
พบวา ตลอด 3 เดือน ภายในโรงเรือนที่มีกรงเลี้ยงงูเหลือม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 29.6+1.03
เซลเซียส ความชืน้ สัมพันธ = 91+0.78 %
สวนกรงเลีย้ งงูเหลือมที่ตั้งภายนอกโรงเรือน มี
อุณหภูมิเฉลี่ย 27.6+1.03 ความชืน้ สัมพันธ = 87+1.74 และพบเพศเมียตัง้ ทอง 1 ตัวนาน 3
เดือน ออกไขเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 จํานวน 26 ฟอง และฟกไขนาน 3 เดือน และออกลูกเปน
ตัว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 จํานวน 21 ตัว
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