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ศึกษาวงจรชี วิตและปริมาณผลผลิตของหนอนนก
ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน

5 สูตร

ที่มาและความส�ำคัญ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
นายเฉลียว บัวอุไร
นายสุเมธ วิเศษสิงห์
นายนันณภัทร์ ทิมอรรถ

ผู้วิจัย
นายวรยุทธ พลเสน
นายกรินทร์ อยู่เกิด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
เลขที่ 1 หมู่ 5 ถ.ลิ้นช้าง-บ้านเก่า ต.หนองหญ้า
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71150

ในปัจจุบันหนอนนกมีราคาแพง เนื่องจากมีปริมาณ
โปรตีนสูงถึงร้อยละ 19.7 (ของน�้ำหนักตัว) จึงมีศักยภาพในการ
ใช้เป็นอาหารสัตว์ ปัจจุบันมีการเลี้ยงหนอนนกเป็นอาหารสัตว์
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากหนอนนกเป็นแหล่งโปรตีน แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
จากการเลี้ยงหนอนนกด้วยร�ำข้าวสาลี เราต้องน�ำเข้า
ร�ำข้าวสาลีจากต่างประเทศ ท�ำให้ต้นทุนสูง ทั้งนี้ในจังหวัด
กาญจนบุรีมีต้นปอสาขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะริมถนน
ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ น� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ที่ ใ บปอสามี โ ปรตี น สู ง ถึ ง 18
เปอร์เซ็นต์
คณะผู้วิจัยได้เกิดความคิดที่จะประยุกต์ใช้ปอสามา
ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหนอนนก ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุน
การผลิตหนอนนกเชิงธุรกิจของเกษตรกรได้
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เตรียมการทดลอง

2

รูปที่ 1 ระยะไข่

รูปที่ 2 ระยะตัวหนอน

รูปที่ 3 ระยะดักแด้

รูปที่ 4 ระยะแมลง

รูปที่ 5 ร�ำข้าวสาลี

รูปที่ 6 ร�ำละเอียด

รูปที่ 7 ร�ำข้าวสาลี:ใบปอสา

รูปที่ 8 หนอนนก

รูปที่ 9 ใบปอสา
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วัตถุประสงค์

วิธีการทดลอง

1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของหนอนนกที่เลี้ยง
ด้วยอาหารต่างกัน 5 สูตร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาวงจรชี วิ ต ของหนอนนกที่ เ ลี้ ย งด้ ว ย
อาหารต่างกัน 5 สูตร
3. เพื่อศึกษาปริมาณผลผลิตของหนอนนกระยะแมลง
ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 5 สูตร

การทดลองที่ 1 ศึ ก ษาวงจรชี วิ ต ของหนอนนกที่ เ ลี้ ย งด้ ว ย
อาหารต่างกัน 5 สูตร
1. ท�ำการทดลองวางแผนการทดลอง โดยวางแผน
แบบ CRD มี 5 สิ่งทดลอง ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง
2. เตรียมกล่องพลาติกทรงกลม
3. ชั่งน�้ำหนักหนอนนกแต่ละตัว และใส่ในหน่วยการ
ทดลอง
4. ตรวจดูหนอนนกและดูการลอกคราบด้วยกล้อง
จุลทรรศน์
5. เปลี่ยนฟักทองและสเปรย์น�้ำทุกวัน
6. ชั่งน�้ำหนักหนอนนก และบันทึกข้อมูล
7. วิเคราะห์ข้อมูล

วัสดุอุปกรณ์
1. หนอนนก อายุ 30 วัน
2. กล่องพลาสติกทรงกลม
3. หนอนนกระยะแมลง
4. เครื่องชั่งดิจิทัล
5. ปากคีบ
6. กล้องจุลทรรศน์
7. ร�ำข้าวสาลี
8. ร�ำละเอียด
9. ใบปอสา

รูปที่ 10 เลี้ยงในโรงเรือน

การทดลองที่ 2 ศึกษาปริมาณผลผลิตของหนอนนกระยะแมลง
ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 5 สูตร
1. ท�ำการทดลองวางแผนการทดลอง โดยวางแผน
แบบ CRD มี 5 สิ่งทดลอง ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง
2. เตรียมกล่องพลาสติกทรงกลม
3. น�ำกระดาษที่มีช่องสเกลมารองก้นพลาสติก
4. ใส่หนอนนกในหน่วยการทดลอง จ�ำนวน 3 คู่
5. ท�ำการตรวจดูจ�ำนวนไข่และหนอน
6. เปลี่ยนฟักทองทุกวัน
7. บันทึกข้อมูลและน�ำมาวิเคราะห์

รูปที่ 11 การให้อาหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

3

คิด(ส์)คิดวิทย์

ควรเลือกใช้อาหารสูตรที่ 5 (ร�ำข้าวสาลีต่อใบปอสา 80:20)
เนื่องจากหนอนนกมีการเจริญเติบโตดี หนอนนกระยะแมลงให้
ผลผลิตไข่และหนอนดี และราคาค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ต�่ำ ท�ำให้
ลดต้นทุนการผลิต

ประโยชน์ที่ได้รับ

รูปที่ 12 ตรวจดูจ�ำนวนไข่และหนอน

1. มีสูตรอาหารที่ราคาต�่ำ และสามารถน�ำมาใช้เลี้ยง
หนอนนกแล้วให้ผลผลิตดี
2. เพิ่มมูลค่าให้กับพืชในท้องถิ่น ซึ่งยังมีการน�ำมาใช้
ประโยชน์น้อย
3. เผยแพร่องค์ความรู้สู่เกษตรกร ชุมชน และผู้ที่
สนใจยึดเป็นอาชีพในครัวเรือน

ผลการทดลอง
การศึกษาวงจรชีวิตของหนอนนกที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ต่างกัน 5 สูตร พบว่า หนอนนกที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 2
(ร�ำข้าวสาลี) และสูตรที่ 5 (ร�ำข้าวสาลีต่อใบปอสา 80:20) มี
น�้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย คือ 0.1081 และ 0.0915 กรัมต่อตัว
ส�ำหรับวงจรชีวิตของหนอนนกมี 4 ระยะ คือ ระยะไข่
ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ และระยะแมลง หนอนนกที่เลี้ยง
ด้วยอาหารทุกสูตรใช้ระยะเวลาในแต่ละระยะเท่ากัน แต่ระยะ
ตัวหนอน หนอนนกใช้ระยะเวลาไม่เท่ากัน กล่าวคือ หนอนนก
ที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 2 (ร�ำข้าสาลี) และสูตรที่ 5 (ร�ำข้าวสาลี
ต่อใบปอสา 80:20) ใช้ระยะเวลาการเป็นหนอนสั้นใกล้เคียงกัน
คือ 48 และ 53 วัน
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อตัว (ไข่และหนอน) ของหนอน
นกที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 5 (ร�ำข้าวสาลีต่อใบปอสา 80:20)
และสูตรที่ 2 (ร�ำข้าวสาลี) มีผลผลิตที่ใกล้เคียงกัน คือ 502.4
และ 467.5 ตัว

รูปที่ 13 ปลาที่เลี้ยงด้วยหนอนนก

สรุปผลการทดลอง
อาหารสูตรที่ 5 (ร�ำข้าวสาลีต่อใบปอสา 80:20) มี
ราคาถูกกว่าอาหารสูตรที่ 2 (ร�ำข้าวสาลี) เท่ากับ 2.08 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งมีผลในด้านเศรษฐกิจ ส�ำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหนอน
นกเชิงธุรกิจ ดังนั้น เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารหนอนนก เกษตรกร
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รูปที่ 14 สัตว์เลี้ยงที่กินหนอนนก

