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บทคัดย่อ 
 

การเลี้ยงเพิ่มปริมาณมวนเพชฌฆาต  Sycanus spp. (Hemiptera: Reduviidae) ระหว่างเดือน
ตุลาคมพ.ศ.  2555-กันยายน  พ.ศ. 255 6 สามารถเลี้ยงเพ่ิมปริมาณ Sycanus sp. และ  Sycanus 
collaris ได้ 22,824 และ  12,175 ตัว ตามล าดับ  การทดสอบความสามารถในการอดอาหารของมวน
เพชฌฆาต S. collaris  พบว่า มวนวัย 2 มีการตายสูงสุดร้อยละ 80 หลังการอดอาหารได้ 35 วัน และตาย
ร้อยละ 100 หลังการอดอาหารได้ 40 วัน ส่วนมวนวัย 3, 4, 5 และตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย มีการตายร้อย
ละ 80, 80,90 และ 100 ตามล าดับ หลังการอดอาหาร 45 วัน การทดสอบประสิทธิภาพของตัวอ่อนมวน
เพชฌฆาต S. collaris วัย 4 และวัย 5 โดยให้กินตัวหนอนแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ พบว่าตัวอ่อนมวนวัย 4และ
วัย 5 สามารถกินตัวหนอนผีเสื้อกินใบสักได้จ านวนมากที่สุด คือ 48.00 และ 50.50 ตัวในเวลา 5 วัน 
ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับหนอนผีเสื้อกินใบคูนและหนอนปลอก การเปรียบเทียบ
ปริมาณการผลิตมวนเพชฌฆาต  S. collaris ในฤดูร้อนและฤดูฝน พบว่า ฤดูร้อน มวนตายหมดหลังการลอก
คราบเข้าวัย 3 ได้สองวันในฤดูฝนมวนระยะไข่ 15.38 ± 0.53 วัน ระยะตัวอ่อน  68.75 ± 2.89 วัน ตัวเต็มวัย
เพศผู้อายุ 51.00 ± 1.83 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียอายุ 53.00 ± 1.71 วัน จ านวนไข่  177.78 ± 17.10 ฟองต่อ
เพศเมีย 1 ตัว และการรอดชีวิตจากตัวอ่อนวัย 1 ถึงตัวเต็มวัยร้อยละ 88.50 
 
ค้าส้าคัญ: มวนตัวห้ ามวนเพชฌฆาต Sycanus sp. Sycanus collaris.  การเพาะเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
Mass rearing of Sycanus spp. (Hemiptera: Reduviidae) during October 2012 to 

September 2013 could produce Sycanus sp. 22,824 individuals and S. collaris 12,175 
individuals, respectively. The capability of starvation of 2nd-5th instar nymph and adult stage 
showed 80.00 percent and 100.00 percent mortality of 2nd instar after 35 and 40 days of 
starvation while the mortality of 3rd, 4th, 5th, male and female adult was 80, 80, 90, 100 and 
100 percent, respectively after the starvation for 45 days. The consumption efficacy of 4th 
and 5th instar nymph  S. collaris on three species of insect pests: Catopsilia spp., the leaf-
eating of Cassia fistula; Hyblaea puera, the leaf-eating of teak and bagworm showed that 4th 
and 5th instar nymph were capable of consuming H. puera 48.00 and 50.50 individuals 
significantly higher compared to bagworm and Catopsilia spp. The production of the 
predatory bug, S. collaris in summer and rainy season revealed that during the summer all 
of S. collaris died on the second day after molting to 3rd instar nymph. For rainy season, the 
incubation period and nymphal stage of S. collaris were 15.38 ± 0.53 and 68.75 ± 2.89 days. 
The longevity of male and female was 51 ± 1.83 and 53 ± 1.71days. One female could 
produce 177.78 ± 17.10 eggs. The survival from 1st instar nymph to adult was 88.50 percent. 
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