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ชื่อไทย
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ
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มอดรำข้ำวสำลี
Mealworm
Tenebrio molitor
Tenebrionidae
Coleoptera

ความสาคัญ
หนอนนก เป็นหนอนที่มีโปรตีนสูง จึงใช้เป็นอำหำรในกำรเพำะเลี้ยงผลิตขยำยมวนพิฆำต มวนเพชฌฆำตและ
ไส้เดือนฝอยสไตน์เนอร์นีมำ นอกจำกนี้ยังมีผู้นิยมนำมำเป็นอำหำรของนกชนิดต่ำง ๆ รวมถึงปลำสวยงำมด้วย
หนอนนก เป็นตัวอ่อนของ “มอดรำข้ำวสำลี” ซึ่งเป็นแมลงศัตรูข้ำวสำลีในยุ้งฉำง เจริญเติบโตได้ดีในสภำพอำกำศเย็น
และมีควำมชื้นสูง แต่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพอำกำศของประเทศไทยได้ มีผู้นิยมนำมำเพำะเลี้ยงเพื่อจำหน่ำยเป็น
อำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรได้

วงจรชีวิตของหนอนนก
หนอนนกมีกำรเจริญเติบโตแบบ Complete metamorphosis มี 4 ระยะ คือ
ระยะไข่ ตัวเต็มวัยวำงไข่สีขำวขุ่น กลมรี ผิวเรียบติดอยู่ตำมพื้น มีเศษอำหำรปกคลุม อำยุไข่ 7 วัน
ระยะตัวอ่อน ตัวอ่อนลอกครำบ 13 ครั้ง เมื่อลอกครำบใหม่ๆ จะมีสีขำว แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอม
น้ำตำล ตัวอ่อนมีอำยุประมำณ 3 เดือน
ระยะดักแด้ หลังจำกหนอนลอกครำบครั้งสุดท้ำย จะกลำยเป็นดักแด้สีขำว ซึ่งจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตำล
อ่อน ดักแด้มีอำยุ 7 วัน
ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเมื่อออกจำกดักแด้ จะมีปีกสีขำว แล้วเปลี่ยนเป็นสีดำ เริ่มผสมพันธุ์เมื่ออำยุ 6-7 วัน
หลังจำกนั้น 3-4 วัน ก็จะเริ่มวำงไข่ ตัวเต็มวัยมีอำยุประมำณ 60-80 วัน สำมำรถเก็บไข่ได้ถึง 11 ครั้ง

ระยะไข่

ระยะตัวเต็มวัย

ระยะตัวอ่อน

ระยะดักแด้
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การเพาะเลี้ยงผลิตขยายหนอนนก
วัสดุอุปกรณ์
1. ภำชนะสำหรับใช้เลี้ยง ได้แก่ กล่องพลำสติกใส กะละมัง ถำด
2. ตะแกรงตำถี่สำหรับร่อนหนอนเล็ก ตะแกรงตำขนำดมุ้งลวดสำหรับหนอนใหญ่ และตะกร้ำสำหรับร่อน
ตัวเต็มวัย
3. กระดำษสำหรับวำงไข่
4. รำข้ำวสำลี สำหรับเลี้ยงตัวเต็มวัยให้วำงไข่ และเลี้ยงหนอนเล็ก
5. อำหำรไก่เล็ก โดยธรรมชำติหนอนนกจะกินรำข้ำวสำลีเป็นอำหำร แต่เนื่องจำก รำข้ำวสำลีมีรำคำแพง
จึงใช้อำหำรไก่เล็ก เลี้ยงในระยะที่เป็นตัวหนอน
6. อำหำรเสริม ได้แก่ ผักและผลไม้ เช่น มะละกอดิบ แตงกวำ เปลือกแตงโม เป็นต้น
7. ชั้นวำงเลี้ยง
8. สถำนที่เลี้ยง หรือห้องเลี้ยง ควรเป็นที่ที่สะอำด อำกำศถ่ำยเทสะดวก ไม่ร้อนจนเกินไป สำมำรถ
ป้องกันหนู มด จิ้งจก นก อึ่งอ่ำง กิ้งก่ำ จิ้งเหลน ไม่ให้เข้ำไปกินหนอนได้

-3วิธีกำรเพำะเลี้ยง
1. ก่อนทำกำรเลี้ยง ทำควำมสะอำดห้องเลี้ยง หำกเป็นห้องที่สำมำรถปิดมิดชิดได้ ควรทำกำรรมห้องด้วยฟอร์มำ
ลีนผสมด่ำงทับทิม อัตรำส่วน ด่ำงทับทิม 10 กรัม ต่อ ฟอร์มำลีน 20 ซีซี ต่อพื้นที่ 5 ตำรำงเมตร รมทิ้งไว้ 3-4 คืน เนื่อง
จำกฟอร์มำลีนเป็นสำรอันตรำย เมื่อผสมเสร็จแล้วจะกลำยเป็นไอระเหย มีพิษต่อเยื่อบุจมูกและตำ จึงควรรีบออกจำกห้อง
ทันทีที่ผสมรวมกัน
2. นำหนอนนก มำเลี้ยงในกล่องหรือกะละมัง โดยเลี้ยงด้วยอำหำรไก่ เมื่อหนอนกินอำหำรไก่หมดแล้ว ใส่ผัก
หรือผลไม้ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ให้หนอนกินบ้ำง หนอนกินอำหำรจะถ่ำยมูลออกมำ ใช้ตะแกรงร่อนเอำหนอนออก หนอนจะ
ติดบนตะแกรง ส่วนมูลหรือขี้หนอนจะลอดผ่ำนตะแกรงลงไป นำหนอนมำเลี้ยงในภำชนะใหม่และใส่อำหำรไก่เพิ่ม และ
ให้ผักหรือผลไม้เป็นอำหำรเสริ ม หมั่นเลือกหนอนที่ตำยออก เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ หนอนนกจะลอกครำบและโตขึ้น
เรื่อยๆ จนกลำยเป็นดักแด้ ก่อนเข้ำดักแด้ หนอนจะเริ่มหดสั้น ไม่กินอำหำร และ นอนนิ่งๆ

3. เลือกดักแด้ออกมำใส่ในภำชนะใหม่ ไม่ต้องให้อำหำร เนื่องจำกดักแด้ไม่กินอำหำร ทิ้งไว้ประมำณ 7 วัน
ดักแด้จะมีสีเข้มขึ้น แล้วตัวเต็มวัยจะออกมำจำกดักแด้
4. แยกตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์ไปเลี้ยงในภำชนะใหม่ที่รองพื้นด้วยกระดำษขำว (หรือไม่รองก็ได้) ใส่รำข้ำวสำลีก่อน
ใส่ตัวเต็มวัย ให้ผักผลไม้บ้ำง เพื่อเป็นอำหำรเสริมและทดแทนน้ำ

-45. เลี้ยงตัวเต็มวัยประมำณ 9 -10 วัน ตัวเต็มวัยจะเริ่มวำงไข่บนกระดำษ ร่อนเอำตัวเต็มวัยออก หำกให้วำงไข่
บนกระดำษ ให้เก็บรวบรวมแผ่นไข่มำวำงในภำชนะเป็นชั้นๆ โรยด้วยรำข้ำวสำลีที่ร่อนเอำตัวเต็มวัยออกแล้ว หำกให้วำงไข่
บนถำด ให้เทรำข้ำวสำลีพร้อมตัวเต็มวัยออกมำร่อนตัวเต็มวัย แล้วเทรำข้ำวสำลีกลับลงในถำดเดิมที่มีไข่ติดอยู่

6. ประมำณ 7 วัน ไข่จะฟักเป็นตัวหนอน ในช่วงแรกหนอนจะโตช้ำ ปล่อยให้หนอนกินอำหำรจำกรำข้ำวสำลี
เดิมที่มีอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องเพิ่มอำหำร คอยร่อนเอำขี้หนอนออกประมำณ 10-15 วัน/ครั้ง หลังจำกมีอำยุ 1 เดือน
หนอนจะโตเร็วขึ้น เมื่อหนอนลอกครำบ ให้ร่อนขี้หนอนด้วยตะแกรงตำถี่ หลังจำกร่อนขี้หนอนออกแล้ว จึงเริ่มให้อำหำรไก่
แทนรำข้ำวสำลี และให้ผักผลไม้เป็นอำหำรเสริม

กำรควบคุมคุณภำพ
1. อัตรำกำรตำยของตัวอ่อนและดักแด้ ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก
2. ควำมสมบูรณ์ของตัวเต็มวัย ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90
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ใส่หนอนนกกล่องเลี้ยง
เลี้ยงด้วยอาหารไก่
เก็บรวบรวมดักแด้
ใส่กล่องใหม่

เลือกตัวเต็มวัยที่
สมบูรณ์เลี้ยงในกล่อง
วางไข่
เก็บรวบรวมแผ่นไข่
วางในภาชนะเป็นชั้นๆ
โรยด้วยราข้าวสาลีที่
ร่อนเอาตัวเต็มวัยออก
แล้ว
แล้ว ลอก
เมื่อหนอนนก

ให้อาหารเสริมเป็นผักหรือผลไม้
ร่อนเอาขี้หนอน เป็นครั้งคราว
10%

นาไปใช้เลี้ยงมวนวัย 1-2

รองพื้นกล่องด้วยกระดาษขาว
ใส่ราข้าวสาลีก่อนใส่ตัวเต็มวัย
ให้ผักผลไม้บ้าง เพื่อเป็นอาหาร
เสริมและทดแทนน้า
ตัวเต็ม
วัย
ร่อนเอาขี้หนอนออก
10-15 วัน/ครั้ง

ให้อาหารเสริมเป็นผักหรือผลไม้
ร่อนเอาขี้หนอนและคราบ
เป็นครั้งคราว

คราบ
เริ่มให้อาหารไก่
10%
หนอนขนาดเล็ก
20%

นาไปใช้เลี้ยงมวนวัย 1-2

60%
หนอนขนาดใหญ่

นาไปเลี้ยงมวนวัย 3-5 ตัวเต็ม
วัย
และไส้เดือนฝอย
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