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บทคัดย่อ 

แมลงหางหนีบเป็นตัวห้้าส้าคัญท่ีช่วยควบคุมประชากรเพลี้ยอ่อน ไข่และตัวหนอนของแมลงศัตรูพืชใน
แปลงข้าวโพด แปลงอ้อย และพืชผัก วัตถุประสงค์ของการทดลองเพ่ือก้าหนดเทคนิคในการผลิตแมลงหาง
หนีบสีน้้าตาล Proreus simulans Stallen และแมลงหางหนีบสีด้า Euborellia sp. ให้มีปริมาณมาก ผล
การศึกษา พบว่า การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงหางหนีบสีน้้าตาลยังประสบปัญหา   ส่วนแมลงหางหนีบสีด้า
เลี้ยงได้ง่าย การเพาะเลี้ยง Euborellia sp. ในตู้ปลาภายใต้อุณหภูมิห้องโดยใช้อาหารสองชนิด คือ อาหาร
ปลากินพืชกับอาหารแมว พบว่า อาหารปลาดีกว่าอาหารแมว สามารถเลี้ยงแมลงได้ 5 รุ่น ได้จ้านวนแมลง 
2,712 ตัว/ตู้ ในช่วงเวลา 7 เดือน เมื่อเริ่มต้นจากตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียตู้ละ 10 คู่ แสดงว่าสามารถเพ่ิม
ประชากรได้ถึง 271 เท่า สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียในช่วง 3 เดือนแรก เท่ากับ 1 :1 และเพ่ิมเป็น 1 :2 ในช่วง 7 
เดือน  เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณแมลงหางหนีบระหว่างอาหารปลากับอาหารแมวโดย
คิดจากค่าแรงและค่าอาหาร พบว่า อาหารปลามีต้นทุนการเพาะเลี้ยงที่ต่้ากว่าอาหารแมว ต้นทุนการเพาะเลี้ยง
แมลงหางหนีบ Euborellia sp. 100 ตัว ด้วยอาหารปลาและอาหารแมว เท่ากับ 2.33 และ 7.69 บาท 
ตามล้าดับ สรุปได้ว่า อาหารปลาเป็นอาหารที่เหมาะสม ทั้งในด้านต้นทุนที่ต่้ากว่า วิธีการเพาะเลี้ยงไม่ยุ่งยาก 
และเหมาะแก่การน้าไปถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงสู่เกษตรกร  

แมลงหางหนีบ Euborellia sp. (Dermaptera: Carcinophoridae) จัดว่าเป็นแมลงตัวห้้าที่ส้าคัญอีก
ชนิดหนึ่งที่สามารถพบในแปลงผัก และแปลงพืชไร่ จากการศึกษาเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ Euborellia sp. 
โดยเปรียบเทียบปริมาณไข่ท่ีได้จากตัวเมียจ้านวน 20 ตัว จากการเพาะเลี้ยงด้วยอาหาร 2 ชนิดคือ อาหารแมว
กับอาหารนก และการเพาะเลี้ยงในดินผสมแกลบด้าและขุยมะพร้าวกับการไม่ใช้วัสดุเหล่านี้ พบว่าการ
เพาะเลี้ยงด้วยอาหารแมวได้ปริมาณไข่เฉลี่ย 34.00 +3.70 ฟอง อาหารนกได้ปริมาณไข่เฉลี่ย 24.05 +2.48 
ฟอง การเพาะเลี้ยงในดินผสมแกลบด้าและขุยมะพร้าวกับการไม่ใช้วัสดุเหล่านี้ ได้ปริมาณไข่เฉลี่ย 32.85 +4.45 
และ 13.80+2.57 ฟอง ตามล้าดับ  การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงหางหนีบ Euborellia sp. โดยใช้เพลี้ย
อ่อนฝ้าย Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) และเพลี้ยแป้งชบา Maconellicoccus 
hirsutus (Green) (Pseudococcidae: Homoptera)  เป็นอาหาร พบว่า ระยะตัวอ่อนแมลงหางหนีบวัยที่ 1, 
2 และ 3 สามารถกินเพลี้ยอ่อนฝ้าย A. gossypii ได้เฉลี่ย 38 +1.78, 38.5 +1.70 และ 173.65 +1.84 ตัว 
ตามล้าดับ รวมตลอดระยะตัวอ่อนแมลงหางหนีบสามารถกินเพลี้ยอ่อนฝ้าย A. gossypii ได้เฉลี่ย 
249.7+78.30  ตัว  และสามารถกินเพลี้ยแป้งได้เฉลี่ย 11.75 +2.43, 25.15+6.30 และ 92.65 +9.15 ตัว 
ตามล้าดับ ตลอดระยะตัวอ่อนสามารถกินเพลี้ยแป้งได้เฉลี่ย 129.55+43.36 ตัว 
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ABSTRACT 

Earwigs are promising biological control agents that help control insect pests in corn, 
sugarcane and vegetable plantations. The objective of this study is to find suitable mass 
rearing techniques for brown earwigs, Proreus simulans Stallen and black earwigs, Euborellia 
sp. Commercial scale production of P. simulans needs further investigation. For Euborellia 
sp. it was found that fish diet gave a better result, compared to cat diet. Euborellia sp. 
reared in cage under room temperature produced 5 generations with a total of 2,712 earwigs 
in 7 months starting from ten pairs of adults.  Therefore, the population size showed 271 
times’ increase.  Sex ratio of male to female was 1:1 for the first three months and changed 
to 1:2 after seven months. The cost of rearing based on labor and diet for 100 earwigs 
consuming fish diet and cat diet was 2.33 and 7.69 baht, respectively. It can be concluded 
that fish diet was more appropriate in terms of lower cost, simpler rearing technique and 
feasibility of users to adopt technology transferred.  

Black earwigs, Euborellia sp. (Dermaptera: Carcinophoridae) are another promising 
biological control agent commonly found in vegetable, corn and sugarcane plantations.  A 
comparative study on mass rearing of black earwig, Euborellia sp. fed on cat diet and bird 
diet and reared in soil mix with coconut coir and husk burn and in soil alone showed that 
females reared with cat diet could lay 34.00+3.70 eggs per individual and those reared with 
bird diet could lay 24.05+2.48 eggs per individual.  Females reared in soil mix with coconut 
coir and husk burn  could lay 32.85+4.45 eggs per individual and those reared in soil alone 
could lay 13.80+2.57 eggs per individual. Study on feeding capacity of Euborellia sp. by using 
Aphis gossypii Glover  (Homoptera: Aphididae) and Maconellicoccus hirsutus (Green) 
(Pseudococcidae: Homoptera) as food revealed that  1, 2 and 3 instar of Euborellia sp. could  
feed on average 38+1.78, 38.5+1.70 and 173.65+1.84 aphids, respectively. The larval stage 
could totally feed on average  249.7+78.30  aphids.  Meanwhile, 1, 2 and 3 instar of 
Euborellia sp. could feed on average 11.75+2.43, 25.15+6.30 and 92.65+9.15 mealybugs, 
respectively. The larval stage could totally feed on average 129.55 + 43.36 mealybugs. 
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