
ตวัหํา้
(predatory insects) 



ความหมายและความสําคญั

• ตวัหํา้ เป็นส่ิงมีชีวิตที่กินศัตรูพืชเป็นอาหาร ตวัหํา้มีทัง้ที่

เป็นแมลง เช่น แมลงปอ ด้วงเต่า มวน แมลงช้าง แมลงหางหนีบ

และสัตว์ที่ไม่ใช่แมลง เช่น แมงมุม ไร นก ง ูเป็นต้น ตวัหํา้ 1 ตวั 

กินศัตรูพืชได้ทลีะหลายๆ ตวัตลอดชีวิตของมันจงึกนิศัตรูพืชเป็น

จาํนวนมาก ตวัหํา้จงึมีบทบาทสาํคัญในการควบคุมปริมาณ

ศัตรูพืชไม่ให้ระบาดทาํความเสียหายต่อพชื



ลกัษณะทีสํ่าคญั
• ตวัหํา้ ต้องจับศัตรูพชืที่มีชีวติกนิ จงึมีลักษณะพเิศษที่

แตกต่างจากศัตรูพชื คือมักมีขนาดโตกว่าศัตรูพชื ว่องไว

กว่าศัตรูพชืหรือมีอวัยวะพเิศษที่สามารถจับศัตรูพชืได้ 

เช่น ขาโต ตาโต หนวดยาว ฟันกรามโตแข็งแรง หรือ 

สร้างใยคอยดกัเหยื่อ เป็นต้น และมักไม่อยู่ น่ิงเคล่ือนไหว

ตลอดเวลาเพื่อหาศัตรูพชืเป็นอาหาร



สถานการณ์ตวัหํา้ในธรรมชาติ

• การใช้สารเคมีโดยไม่จําเป็นทําให้ตัวหํา้มีปริมาณลดน้อยลง 
เน่ืองจากตัวหํา้เป็นนักล่ามักคอยล่าศัตรูพืชอยู่บริเวณรอบๆทรง
พุ่ม ในขณะที่ศัตรูพืชที่กินส่วนของพืชเป็นอาหาร มักหลบอาศัย
อยู่ในทรงพุ่ม หรือบางชนิดอยู่ภายในต้น กิ่ง หรือใต้ใบ จึงทาํให้
การพ่นสารเคมีในแต่ละครัง้ศัตรูพืชตายน้อยกว่าตัวหํา้ ยิ่งถ้าฉีด
พ่นแบบผิดๆ เช่นเลือกชนิดสารเคมี และเวลาในการฉีดพ่นผิด 
จะยิ่งทาํให้ศัตรูพืชตายน้อยมาก การระบาดของศัตรูพืชจะยิ่งมาก
ขึน้เพราะไม่มีตวัหํา้คอยควบคุม



การผลติขยายและปลดปล่อยตวัหํา้

• เม่ือในธรรมชาติมีปริมาณตัวหํา้ไม่เพียงพอที่จะควบคุม

ศัตรูพืช จึงมีความจําเป็นที่จะต้องผลิดขยายเพื่อปล่อย

เพิ่มเติมในธรรมชาติ ศัตรูธรรมชาติที่มีการผลิตขยายใน

ปัจจุบันโดยหน่วยงานทางราชการและเอกชน รวมทัง้

เกษตรกรที่เลีง้ไว้ใช้เอง ได้แก่ 



ชนิดศัตรูธรรมชาติ ลักษณะการ

ทาํลาย

ศัตรูพืชเป้าหมาย

1.มวนพฆิาต
ดูดกิน หนอนทุกชนิด และ

แมลงท่ีมีลาํตัวอ่อนนุ่ม

2.มวนเพชฌาต
ดูดกิน หนอนทุกชนิด และ

แมลงท่ีมีลาํตัวอ่อนนุ่ม

3.ด้วงเต่าตัวหํา้
กัดกิน เพลีย้ชนิดต่างๆ ไข่ และ

หนอนศัตรูพืช

4.แมลงช้างปีกใส
ดูดกิน เพลีย้ชนิดต่างๆ ไข่ และ

หนอนศัตรูพืช 

รวมทัง้แมลงท่ีมีลาํตัวอ่อนนุ่ม

5.ไรตัวหํา้
ดูดกิน ไรศัตรูพืช และ เพลีย้ไฟ

6.แมลงหางหนีบ
กัดกิน เพลีย้ชนิดต่างๆ ไข่ และ

หนอนศัตรูพืช 

รวมทัง้แมลงท่ีมีลาํตัวอ่อนนุ่ม



ข้อเปรียบเทยีบระหว่างการใช้สารเคม ีและ

การใช้ตวัหํา้ควบคุมศัตรูพืช

ใช้สารเคมี
• แก้ปัญหาได้เฉียบพลัน แต่ช่วง

ระยะสัน้ๆ

• สิน้เปลือง เพราะต้องเสียค่า

สารเคมีและค่าจ้างพ่น

• สารเคมีทุกชนิดอันตรายต่อ

มุนษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

• ทาํให้แมลงต้านทานสารเคมี 

และ เกดิศัตรูพืชชนิดใหม่

• สารเคมีฉีดพ่นแล้วโดนแสง 

หรือความร้อน จะเส่ือมลง

ใช้ตวัหํา้

- แก้ปัญหาได้ในระยะยาว

ประหยัดไม่ต้องซือ้ และไม่ต้อง

จ้าง
- ปลอดภัย เพราะมีอยู่ใน

ธรรมชาติ
ช่วยให้ธรรมชาตสิมดุล ไม่ให้

ศัตรูพืช        ระบาด
- ขยายพันธ์ุเพิ่มปริมาณได้เอง

ตาม  ธรรมชาติ



เม่ือไรควรปล่อยตวัหํา้ในแปลง

• เม่ือมีการปลูกพชืและเม่ือเร่ิมพบศัตรูพชือย่ารอให้ถงึขัน้ระบาด

• ต้องมีการสาํรวจแปลงปลูกอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ

- เปรีบยเทยีบปริมาณ ศัตรูพชืและตัวหํา้รวมทัง้ความแข็งแรงของพชืที่ปลูก

- ดูพฤตกิรรมจริงๆ ของแมลงศัตรูพชืและตัวหํา้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในแปลง

ปลูกอย่างถูกต้อง

- การสาํรวจจะสามารถตัดสินใจเลือกวิธีควบคุมอย่างเหมาะสมถูกต้องและมัน้ใจ

• ถ้าตัวหํา้ในธรรมชาตมีิเพยีงพอ กไ็ม่จาํเป็นต้องปล่อยเพิ่มเตมิ

• ต้องอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาต ิโดยใช้หลักการควบคุมศัตรูพชืโดยวิธีผสมผสาน ตัวหํา้ใช้ร่วมกับ

ทุกวิธีได้ ยกเว้นวิธีเดียวคือ สารเคมี

• การใช้ประโยชน์จากตัวหํา้ ควรใช้อย่างต่อเน่ือง จะเหน็ผลเร็ว เพราะเม่ือใช้ตวัหํา้ หรือใช้วิธี

อ่ืนที่ไม่ใช้สารเคมีตัวหํา้ทัง้ที่มีอยู่ในธรรมชาต ิและที่ปล่อยลงไปจะทาํงานตลอดเวลาเพราะ

ต้องหาอาหารกนิเพื่อดาํรงชีวิต



ข้อดขีองตวัหํา้

• ตัวหํา้สามารถหาศัตรูพืชได้ แม้ว่าศัตรูพชืจะหลบซ่อนอยู่หรือหลบหนีได้ก็ตาม และ
สามารถทาํลายศัตรูพืชในที่ที่สารเคมีไม่สามารถเข้าไปทาํลายได้ หรือทาํลาย
ศัตรูพชืในระยะที่สารเคมีทาํลายได้ยาก เช่นไข่ที่มีขนปกคลุม หรือดักแด้ที่มีผนัง
เหนียวนุ่ม หรือศัตรูพชืที่มีที่ห่อหุ้มตัว เช่นเพลีย้หอย เพลีย้แป้ง เป็นต้น

• ตัวหํา้สามารถขยายพันธ์ุเพิ่มปริมาณในธรรมชาตไิด้
• ตัวหํา้หน่ึงตัวสามารถกินศัตรูพชืได้หล่ยชนิดและกินได้วันละหลายตัวจงึมี

ประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพชืสูง
• ตัวหํา้บางชนิดตัวแก่ และตัวอ่อนกินอาหารคนละประเภท จงึไม่ต้องแย่งอาหารกัน 

และสามารถควบคุมศัตรูพชืได้มากชนิดยิ่งขึน้ เช่น แมลงปอ ตัวเตม็วัยชอบที่จะกิน
ศัตรูพชืตัวเตม็วัยที่บินในอากาศหรือพืน้ดินหรือต้นพืช ในขณะที่ตัวอ่อนอาศัยอยู่
ในนํา้จงึกินตัวอ่อนและตัวเตม็วัยของศัตรูพืชที่อาศัยอยู่ในนํา้ เป็นต้น

• ตัวหํา้มีขนาดเล็กกินอาหารบ่อยจึงหาอาหารได้ตลอดเวลา แม้เวลากลางคืนที่
ศัตรูพชืส่วนใหญ่มักชอบออกหากิน



ข้อจํากดัในการใช้ตวัหํา้ควบคุมศัตรูพืช

• ตัวหํา้มีพฤตกิรรมที่หากนิและดาํรงชีวติอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภยัต่อ
สารเคมีจงึมักถูกสารเคมีทาํลายมาก ทาํให้เพิ่มปริมาณได้ช้าใน
ช่วงแรก

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับการควบคุมศัตรูพืชบางวธีิได้โดยเฉพาะสารเคมี

• เป็นวธีิเก่าแก่ที่มีควบคู่กับการปลูกพืช ก่อนที่มีสารเคมี แต่เกษตรกร
มักไม่ให้ความสนใจและมักมองข้ามจงึเหมือนเป็นความรู้ใหม่ที่
เกษตรกรไม่คุ้นเคย ต้องเร่ิมทาํความเข้าใจใหม่



วธีิอนุรักษ์ตัวหํา้ ศัตรูธรรมชาติ

• หลีกเล่ียงการใช้สารเคมี หรือถ้าจาํเป็นต้องใช้ให้ใฃ้เฉพาะที่และใช้ชนิดที่มี
ความเจาะจงต่อศัตรูพชื และควรใช้ให้ถูกต้องเท่านัน้

• ใช้สารสกัดจากธรรมชาต ิเช่นสารสกัดจากพชืจุลินทรีย์ หรือไส้เดือนฝอย

• เพิ่มอาหารเสริมให้ตัวหํา้โดยเ)พาะในฤดูแล้งเช่นพชืที่มีนํา้หวานวัชพชืดอก
บางชนิด หรือละอองนํา้ในอากาศ

• เกบ็วัชพชืที่ไม่ทาํความเสียหายให้พชืหลัก และมีขยายพนัธ์ุรวดเร็วเกนิไปไว้
เป็นที่อาศัยของศัตรูธรรมชาติ

• เพิ่มปริมาณตัวหํา้กรณีในธรรมชาตมีิปริมาณไม่เพยีงพอ หรือมีศัตรูพชืมาก

• ไม่เผาตอซังหรือเศษซากพชื เพื่อเอือ้ให้มีจุลินทรีย์ หรือแมลงที่เป็นอาหาร
สาํรองให้ตัวหํา้ ใช้ดาํรงชีวติอยู่เพื่อรอศัตรูพชืรุ่นใหม่ที่จะอพยพเข้ามา

• การเลือกวธีิควบคุมศัตรูพชืชนิดใดกต็ามต้องคาํนึงว่าจะไม่ไปทาํลาย
กระบวนการควบคุมศัตรูพชืโดยชีววธีิทางธรรมชาตขิองตัวหํา้



ประโยชน์ของการควบคุมศัตรูพชืโดยชีววธีิ 

หรือศัตรูธรรมชาติ

• เกษตรกรสามารถใช้ศัตรูธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรที่ มีอยู่แล้ว ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ในระยะยาว

• ช่วยให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศ์ ซึ่งมีผลต่อการลดปัญหาการเกิดศัตรูพืช

ระบาด และลดการเกดิศัตรูพชืใหม่ๆ

• ช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลผลิตทางการเกษตร และสิ่ งมีชีวิตนอก

เป้าหมาย

• ช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่ คุ้มค่าทั ้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดล้อม อันจะส่งผลให้การนําเข้าสารเคมีที่เป็นพษิน้อยลง และลดการกีดกันใน

ตลาดต่างประเทศ



ตวัอยา่ง

ตวัหํ้ าท่ีพบไดโ้ดยทัว่ๆไป



แมลงปอบา้น Neurothemis tullia
tullia
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ตัก๊แตนตาํขา้ว Tenodera sinensis
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ตัก๊แตนตาํขา้ว Tenodera sinensis
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มวนเพชฌฆาต Sycanus collaris
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แมลงชา้งปีกใส 

Plesiochrysa ramburi
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มดแดงตวัหํ้ า 

Oecophylla smaragdima



ดว้งดิน ตวัอ่อนและตวัเตม็วยักดักินศตัรูขา้ว 

เช่น เพล้ียกระโดด เพล้ียจกัจัน่
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การผลิตขยายตวัหํ้ าท่ีสาํคญั

ภายใน

ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพืช

จงัหวดัเชียงใหม่

• มวนพฆิาต

• มวนเพชฌฆาต

• แมลงหางหนีบ

• แมลงช้างปีกใส

• กบ **** หนอนนก(หนอนเหยื่อมวนพฆิาต มวนเพชฌฆาต)****



การผลติขยาย มวนพฆิาต

• ช่ือสามัญ : มวนพฆิาต หรือ มวนโล่ (Stink bugs)

• ช่ือวทิยาศาสตร์ : Eocanthecona furcellata
• วงศ์ : Pentatomidae
• อันดบั : Hemiptera
• ประเภท : แมลงตวัหํา้



ความสําคญั

• ม ว น พิฆ า ต เ ป็ น แ ม ล ง ที่ มี ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง

การเกษตรเพราะเป็นตัวหํา้ชอบกินแมลง ศัตรูพืช

เป็นอาหาร แมลงที่ เป็นเหย่ือมักเป็นหนอนผีเสือ้

ต่าง ๆ หรือตัวอ่อนของด้วงปีกแข็งบางชนิด มวน

พิฆาตมีวงจรชีวิตที่ สัน้ และเลีย้งง่าย สามสารถนํา

มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูของพืชผัก 

ไม้ดอกพชืไร่ และไม้ผลได้เป็นอย่างดี



วงจรชีวติ

• ไข่ ระยะเวลา 5-7วัน

• วัยที่ 1 ระยะเวลา 2-4วัน

• วัยที่ 2 ระยะเวลา 3-4วัน

• วัยที่ 3 ระยะเวลา 3-4วัน

• วัยที่ 4 ระยะเวลา 3-4วัน

• วัยที่ 5 ระยะเวลา 5-6วัน

• ตัวเตม็วัย ระยะเวลา 20-23วัน

• รวมอายุขัย41-52วัน



รูปร่างลกัษณะ

• ระยะไข่

จาการศึกษาพบว่ามวนพิฆาตจะวางไข่ทั ้ง

ลักษณะเป็นฟองเดี่ยว ๆและเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่ม

ละ 2-70 ฟองและสามารถวางไข่ได้สูงสุดถงึ 418 

ฟอง ไข่ที่วางใหม่ ๆ จะมีลักษณะสีขาวครีมและ

จะค่อย ๆเปล่ียนเป็นสีเทาและสีทองแดง เม่ือ

ใกล้จะฟักเป็นตัวอ่อน ช่วงไข่ใช้ระยะเวลา 5-7

วัน



• วัยที่ 1

ส่วนท้องจะมีสีดําแดง อก หัวและขาสีดํารวมกันเป็นกลุ่ม

บริเวณเปลือกไข่ ไม่กินอาหารจากตัวหนอน แต่จะกินนํา้

และอาศัยความชืน้จากสําลีชุบนํา้ ช่วงวัย 1 ใช้ระยะเวลา 

2-4วัน

• วัยที่ 2

ส่วนท้องจะมีสีแดง และมีแถบดาํตรงส่วนกลางอก หวั และ

ขามีสีดํา เร่ิมกินอาหารประเภทหนอนที่มีผิวหนังอ่อนน่ิม

และเคล่ือนไหวช้า มวนพฆิาตวัยนีย้าวประมาณ 2 มม. ช่วง

วันที่ 2ใช้ระยะเวลา 3-4 วัน 



• วัยที่ 3

วัยนีจ้ะมีลักษณะคล้ายวัยที่  2 แต่จะสังเกตเห็นแถบสีดําที่
ท้องมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมชัดเจนขึน้  วัยนีเ้ป็นวัยที่กิน
หนอนได้ในปริมาณมาก เพราะเป็นวัยที่ มีขนานใหญ่ 
แข็งแรง และล่าเหยื่อได้เก่ง เจริญเติบโตได้รวดเร็วมวน
พฆิาตวันนีย้าวประมาณ 4มม. ช่วงวัย 3 ระยะ เวลา  3-4 วัน

• วัยที่ 4

วัยนีมี้ลักษณะส่วนท้อง อกสีแดง และมีแถบสีดํา บริเวณ
ส่วนท้อง 3 แถบพาดตรงกลาง หน่ึงแถบ และบริเวณด้านข้าง 
ๆละแถบ และมีสีดําขนาบขวางตรงรอยระหว่างอกกับท้อง 
หัวและขามีสีดาํมวนพิฆาตวัยนีย้าวประมาณ 5 มม.ช่วงวัย 4
ใช้ระยะเวลา 3-4 วัน



• วัยที่ 5

จะมีส่วนท้องสีแดง แถบสีดาํ จะมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม
แยกเรียงกันส่วนอกมีลักษณะคล้ายปีกแหลมยื่นออกส่วน
ของขาตรงกลางจะเป็นสีขาวเม่ือใกล้จะลอกคราบสีจะจาง
ลง เจริญเติบโตในวัยนี  ้5-6 วัน มวนพิฆาตวัยนีย้าว
ประมาณ 10 มม.

• ตวัเตม็วัย

มีลําตัวยาวประมาณ 1.3-1.5 ซม. มีสีนํา้ตาลดําและมีลาย
ขาวปนเทากระจายทั่ วด้านหลัง  ส่วนปลายปีกเป็นสี
นํา้ตาลดํา ส่วนอกด้านหลังทัง้สองข้างจะมีลักษณะเป็น
หนามแหลมยื่นออกและกลางหลังจะมีจุดขาวเรียงกันใน
ลักษณะเป็นรูปสามเหล่ียมเห็นได้ชัด เพศผู้จะมีขนาดเล็ก
กว่าเพศเมียเล็กน้อย ตวัเตม็วัยมีอายุประมาณ 20 -30 วัน



คุณประโยชน์

• มวนพิฆาตสามารถใช้ควบคุมทําลายหนอนผีเสือ้ หนอน

ด้วง และหนอนเกือบทุกชนิด เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย 

หนอนคืบ หนอนม้วนใบ หนอนคืบกะหลํ่า หนอนใยผัก 

หนอนกระทู้ หอม หนอนคืบละหุ่ ง หนอนหัวกะโหลก 

หนอนคืบลาํไย หนอนแก้วส้มและหนอนไหมเป็นต้น



ลกัษณะการทาํลาย

• มวนพิฆาตทําลายเหยื่อโดยใช่ส่วนปากที่แหลมยาวแทง

ลําตัวเหยื่อพร้อมปล่อยสารพิษออกมาทาํให้เหยื่อเป็นอัม

พาท ไม่สามารถเคล่ือนไหวได้ จากนัน้ก็จะดูดของเหลว

ภายในลําตัวเหยื่อจนแห้งตายอย่างรวดเร็วมวนพิฆาต

สามารถทําลายหนอนผีเสือ้ได้ 4-5 ตัว/วันและตลอด

อายุขัย สามารถทาํลายหนอนได้มากกว่า  ตวั



การใช้มวนพฆิาตควบคุมแมลง

• 1.ทาํการสาํรวจประชากรของหนอนผีเสือ้กินใบ ดอก ผล และ
ความเสียหายของพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก

• **กรณีเร่ิมสาํรวจพบหนอนในแปลง

• ปล่อยมวนพฆิาตตัง้แต่ตวัอ่อน วัยที่ 3 ถงึตวัเตม็วัยในพืชผัก 
ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก จาํนวน100ตวั /ไร่

• **กรณีสาํรวจพบตวัหนอนในปริมาณสูง

• ปล่อยมวนพฆิาตตัง้แต่ตวัอ่อน วัยที่ 3 ถงึตวัเตม็วัยในพืชผัก 
ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก จาํนวน 2000 ตวั/ไร่

• 2.หลังจากปลดปล่อย 7 วัน ทาํการสาํรวจประชากรของ
หนอนผีเสือ้และความสียหายของพชืเพื่อประเมินการควบคุม
ควนปลดปล่อยเพิ่มเตมิตามจาํนวนที่พอหาได้



มวนเพชฌฆาต

(Assassin bugs)

ช่ือวิทยาศาสตร์ Sycanus collar
ช่ือวงศ์ (Family) Reduviid
อนัดบั (Order   Hemipt
ประเภท แมลงตวัหํา้(Predator)





ความสําคญั
เป็นแมลงตวัหํา้ท่ีมีบทบาทในการควบคมุหนอนผีเสือ้หลายชนิด โดย

ดดูกินของเหลวภายในตวัหนอน

การใช้ประโยชน์จากมวนตวัหํา้ชนิดนี ้

สามารถทําได้โดยทําการ  เพาะเลีย้ง เพิ่มให้มีปริมาณมากใน

ห้องปฏิบตักิาร หรือโรงเลีย้งแมลงแล้วนําไปปลอ่ยในแปลงปลกู

พืช เพ่ือท่ีจะให้เกิดผลการควบคมุศตัรูพืชขึน้และสง่ผลให้เกษตรกร

ลดการใช้สารเคมีฆา่แมลงได้



วงจรชีวติ

• ไข ่             ระยะเวลา 20 วนั

• วยัท่ี 1  ระยะเวลา 12  วนั

• วยัท่ี 2  ระยะเวลา 13  วนั

• วยัท่ี 3  ระยะเวลา  31 วนั

• วยัท่ี 4  ระยะเวลา 21 วนั

• วยัท่ี 5  ระยะเวลา 20 วนั

• ตวัเตม็วยั    ระยะเวลา 30 วนั

รวมอายขุยั ระยะเวลา 90 – 120 วนั



ลกัษณะการทาํลาย



การทาํลาย

ทั้งตวัอ่อนและตวัเตม็วยัจะดูดกินของเหลว (Body

fluid) จากแมลงต่างๆ ทั้งชนิดท่ีเป็นตวัหนอนและตวัเตม็วยั

โดยการปล่อยนํ้าพิษออกจากปากทาํใหเ้หยือ่เป็นอมัพาต

อยา่งรวดเร็ว และเคล่ือนไหวไม่ไดแ้ละหนอนจะตายภายใน

1 - 2 นาที จากนั้นจะดูดกินของเหลวจากตวัหนอน และทาํ

ใหห้นอนแหง้ตาย ท้ิงไวแ้ต่ผนงัลาํตวัท่ีห่อหุม้อยูภ่ายนอก



ระยะไข่

• มีรูปร่างลกัษณะเป็นแทง่ยาวรี สีเหลือง ซึง่ถกูยดึด้วยใยสีนํา้ตาลหรือ

หุ้มด้วยมกูสีขาว โดยรวม

• เป็นกลุม่จํานวนประมาณ 30-230 ฟอง ตอ่ไขห่นึง่กลุม่ ในตวัเตม็

วยัเพศเมียจะวางไข่ 8-10 ครัง้ เฉล่ีย

• 438 ฟอง / ตวั ไขท่ี่วางใหม่ๆ  จะรวมกลุม่อยูแ่น่นตอ่มาไขแ่ตล่ะฟอง

จะเร่ิมแยกออกมาเลก็น้อย และจะ

• เปล่ียนสีเป็นสีส้มแดง ก่อนจะฟักออกมาเป็นตวัออ่นวยัท่ี 1 ซึง่ระยะ

ตวัออ่นมี 5-6 ระยะ ซึง่จะเปล่ียนวยั

• โดยการลอกคราบและขนาดของลําตวัจะใหญ่ขึน้ทกุครัง้



วยัท่ี 1

• » วยัท่ี 1 เป็นตวัออ่นฟักออกมาจากไขใ่หม่ๆ  จะมีรูปร่างลกัษณะ

คล้ายมดแดง ตวัสีส้มแดง เม่ือออกจากไข ่ 

• ตวัออ่นจะอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ตวัออ่นวยันีจ้ะเคล่ือนไหวอยา่งช้าๆ และ

จะยงัไมกิ่นอาหาร

• นอกจากนํา้เท่านัน้



วยัท่ี 2

มีขนาดลําตวัใหญ่กวา่วยัท่ี 1 ลําตวัสีแดง ตวัออ่นวยันีเ้ร่ิม

จะกระจายตวัและเคลื่อนไหวเร็วขึน้

เร่ิมกินเหย่ือท่ีลําตวัออ่นน่ิม หรือดกัแด้หนอน



วยัท่ี 3

• มีขนาดลําตวัใหญ่ขึน้มีการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วขึน้ มีการกระจายตวั

และกินเหย่ือได้มากกวา่

• ตวัออ่นวยัท่ี 2



วยัท่ี 4

• มีขนาดลําตวัใหญ่ขึน้ มีการเคล่ือนไหว

ท่ีรวดเร็วขึน้ เร่ิมมีขอบของสว่นท้อง
ด้านข้าง    ย่ืนขยายออกมากขึน้มาเหนือ

ปีกเลก็น้อย



วยัท่ี 5

–มีขนาดลําตวัใหญ่ขึน้ มีการเคลื่อนไหวท่ีรวดเร็วและ

วอ่งไหวมาก ขอบของสว่นท้องด้านหน้าย่ืนขยายออก

ขึน้มาเหนือปีก มากกวา่ตวัออ่นวยัท่ี 4 และสามารถ

กินเหย่ือได้มากกวา่ตวัออ่นวยัอ่ืน

•



ตวัเตม็วยั



แมลงหางหนีบ(Earwings)

• ช่ือวทิยาศาสตร์ : Proreus simulans
staiien

• ช่ือวงศ์ : Chelisochidae
• อันดับ : Deutesomycetes
• ประเภท : แมลงตัวหํา้(predator)



การผลติขยายแมลงหางหนีบ

• ช่ือสามัญ : แมลงหางหนีบ (Earwing)
• ช่ือวทิยาศาสตร์ : Proreus simulans Stallen

(ตวัสีนํา้ตาลปนดาํ)
• วงศ์(Family) : Chelisochidae
• อันดบั(Order) :Deutesomycetes
• ชัน้(Class):  Dermaptera
• ประเภท : แมลงตวัหํา้



ความสําคญั

• ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมลงหางหนีบเป็นแมลงตัวหํา้ ช่วย

ควบคุมประชากรของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น  เพลีย้

อ่อนชนิดต่างๆ หนอนเจาะลําต้นข้าวโพด หนอนกระทู้

ข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนชอนลําต้นลองกอง 

หนอนกออ้อย แมลงดาํหนามมะพร้าว ไข่และหนอนของด้วง

กุหลาบ เป็นต้น พบอาศัยอยู่ทั่ วไปตามธรรมชาติ เช่น ไร่

ข้าวโพด ไร่อ้อย สวนไม้ผล นอกจากนีย้ังพบตามแปลงปลูก

ผักโดยเฉพาะพืชตระกูลกะหลํ่าปลี



วงจรชีวติ

• ระยะไข่อายุ 5 วัน

• ระยะตวัอ่อนมี 3 วัยอายุ 48 วัน

• ตวัเตม็วัยอายุ 3 วัน



ลกัษณะการทาํลาย

• แมลงหางหนีบจะหลบซ่อนตัวอยู่ภายในลําต้นและตาม

ซอกกาบใบ หรือตามซอกดนิที่มีเศษใบไม้และสามารถหา

เหยื่อตามซอกมุมได้ดี การทําลายเหยื่อที่ เป็นตัวหนอน 

โดยการใช้แพนหางซึ่งมีลักษณะคล้ายคีม หนับลาํตัวเหยื่อ

แล้วกินเป็นอาหารแต่ถ้าเป็นเพลีย้อ่อนก็จะกัดกินโดยตรง 

แมลงหางหนีบเป็นแมลงที่มีศักยภาพในการนําไปใช้เพื่อ

ควบคุมแมลงศัตรูพชืได้หลายชนิด



พฤตกิรรมของตวัเมีย

• ตัวเมียจะเฝ้าไข่จนฝักเป็นตัว

อ่อนวัย 1 เม่ือเข้าวัยที่ 2 ตัว

อ่อนและแม่แมลงหางหนับกจ็ะ

แยกกันหาอาหาร จะเฝ้าไข่อยู่

ตลอดเวลา ถ้าไข่ถูกรบกวนตัว

เมียจะย้ายไข่ไปซ่อนไว้ที่อ่อนที่

ปลอดภัยกว่า  แต่ถ้าไข่ที่ยังถูก

รบกวนอยู่ อีกตัวเมียก็จะกินไข่

ของมันเองจนหมด



แหล่งทีพ่บ

• แมลงหางหนีบหลบ
ซ่อนตัวอยู่ตามซอกใบ
พืชหรือตามซอกดิน ที่
มี เ ศ ษ ซ า ก พื ช ห รื อ
ใ บ ไ ม้ ที่ มี ค ว า ม ชื ้น
พอเหมาะ ตัวเต็มวัย
จะวางไข่ในดนิ



การเลีย้งและการขยายพนัธ์ุแมลงหางหนีบ

• นําแมลงหางหนีบตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจํานวน 50 ตัว ที่

เก็บมาจากธรรมชาติ มาเลีย้งในกล่องพลาสติกทรงกลม ภายใน

บรรจุดินและวัสดุที่ใช้ผสม เช่น ดิน แกลบดํา และขุยมะพร้าว 

อัตราส่วน  3:1:1 พ่นนํา้ให้ชืน้ ให้เพลีย้อ่อนหรือแมลงศัตรูพืช
อ่ืนๆ เป็นอาหาร หรือใช้อาหารแมวบดละเอียด เพื่อเป็นอาหาร

ให้แมลงหางหนีบใส่สําลีชุบนํา้ในกล่องพลาสติกเล็กๆ ควร

เปล่ียนอาหารอาทิตย์ละ 1 ครัง้ และรักษาความชืน้และวัสดุผสม

ให้มีความชืน้อยู่ตลอดเวลา



การนําไปใช้ประโยชน์

• แมลงหางหนีบสามารถกนิไข่ ตวัอ่อน และหนอนของ
แมลงชนิดต่างๆ เป็นอาหาร โดยแมลงหางหนีบ 1 ตวั 
สามารถกนิตวัหนอนได้ 6-10 ตวัต่อวัน หอื เพลีย้อ่อน
ชนิดต่างๆ ได้ระยะเวลาอันรวดเร็ว

• การนําไปปล่อยควบคุมศัตรูพชืในสภาพไร่ โดยทั่วไป
ใช้อัตราไร่ละ 1,000 ตวั ปล่อยช่วงเยน็ให้กระจายทั่ว
แปลงโดยในแปลงควรมีความชืน้ และแหล่งหลบอาศัยได้
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