
 

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
                            3 เดือน           6 เดือน           9 เดือน             12 เดือน 
 

 แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้ กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 
 
 

1.  ชือ่แผนงานวิจัย (ภาษาไทย) พัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ครั่ง 
       (ภาษาอังกฤษ) Development of Cultivation System and Utilization of Lac 
   ชื่อโครงการวิจัย(ภาษาไทย)  การพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

(ภาษาอังกฤษ)  Development on Cultivation of Lac for higher productivity 
2. รายช่ือคณะผู้วิจัย 

1. นางสาวกฤษณา  ชายกวด  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ หัวหน้าโครงการ 
2. นายมานะ ศรีวิชัย  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ผู้ร่วมวิจัย 
3. นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ผู้ร่วมวิจัย 

 4. นางสาวจิตติมา อยู่หาญ นักวิทยาศาสตร์   ผู้ร่วมวิจัย 
5. นางสาวสุพีร์ญา วิลาศ  ผู้ช่วยนักวิจัย   ผู้ร่วมวิจัย 
6. นางสาวกมลทิพย์  ใจขาล นักวิทยาศาสตร์   ผู้ร่วมวิจัย 

3. วัตถุประสงค ์
1. ศึกษาครั่งพันธุ์จากแหล่งต่างๆและคัดเลือกครั่งพันธุ์ดี 
2. วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงการเพาะเลี้ยงครั่งให้มีประสิทธิภาพและได้ผลตอบแทนที่ดี 
3. พัฒนาระบบการเกษตรกรรมให้ได้ครั่งพันธุ์ให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ทนทานต่อสภาพอากาศท่ี

แปรปรวน 
4. ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  

จากการทดลองปล่อยครั่ง 3 ทรีทเมนต์ ได้แก่ ครั่งพันธุ์จากจังหวัดเลย ครั่งพันธุ์จากจังหวัด
สกลนคร และครั่งพันธุ์จากทั้ง 2 แหล่งรวมกัน ปล่อยทรีทเมนต์ละ 7 ซ้ า ท าการติดตามการเจริญเติบโตของ
รังครั่ง โดยการวัดความยาวของครั่งท่ีติดล าต้นและก่ิงถั่วมะแฮะทุกต้นที่ท าการทดลองปล่อยครั่ง ส ารวจแมลง
ที่อยู่ร่วมกับครั่งและแมลงศัตรูครั่งในแปลงทดลอง มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.1 ที่ระยะเวลา 1 เดือนหลังจากปล่อยครั่ง พบครั่งติดบนล าต้นและกิ่งมะแฮะทุกต้นที่ท าการ
ทดลองติดมากที่สุดจ านวน 12 กิ่ง ครั่งที่ติดเริ่มสร้างรังครั่งที่มีลักษณะสีส้มบางๆขึ้นมาห่อหุ้มกิ่งถั่วมะแฮะ แต่
บางส่วนยังมีขนสีขาวติดอยู่ 

4.2 ทีร่ะยะเวลา 2 เดือนหลังจากปล่อยครั่ง พบว่ารังครั่งมีความยาวลดลงจากเดือนแรก เนื่องจาก
พบหนอนขาวกินครั่ง (Eublemma sp.) ซ่ึงเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก เข้าท าลายครั่งที่ปล่อยทดลอง
ประมาณ 70% พบดักแด้หรือหนอนในรังครั่งเฉลี่ย 12 ตัว/ต้น ได้ท าการแก้ปัญหาโดยการเก็บดักแด้และ
หนอนไปเผาท าลาย และติดกับดักกาวเหนียวเพ่ือดักตัวเต็มวัยทั่วแปลงทดลอง 

     



4.3 ที่ระยะเวลา 3 เดือนหลังจากปล่อยครั่ง พบว่ารังครั่งมีความยาวความยาวคงที่ แต่รังครั่งหนากว่า
ช่วง 2 เดือนแรก ไม่พบหนอนขาวกินครั่ง (Eublemma sp.) รวมทั้งดักแด้อยู่ในรังครั่ง  ส่วนการใช้กับดักกาว
เหนียวเพ่ือดักตัวเต็มวัยทั่วแปลงทดลองซ่ึงท าการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 เดือน พบผีเสื้อของหนอนขาวกิน
ครั่งจ านวน 7 ตัว แสดงให้เห็นว่าการเก็บหนอนและดักแด้ รวมทั้งการดักตัวเต็มวัยออกจากแปลงทดลอง 
สามารถช่วยลดปริมาณหนอนขาวกินครั่งได้เกือบ 100% 

4.4 พบเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นแมลงประเภทดูดกินน้ าเลี้ยงพืชเป็นอาหารเช่นเดียวกับครั่ง เข้าท าลายต้นถั่ว
มะแฮะค่อนข้างมาก ส่งผลท าให้ต้นถั่วมะแฮะอ่อนแอเร็ว และต้นถั่วมะแฮะที่ใช้ทดลองตาย จ านวน 3 ต้น 
ส าหรับปัญหาเพลี้ยแป้ง ได้แก้ปัญหาโดยการขูดออกจากกิ่ง และตัดกิ่งที่มีเพลี้ยแป้งไปเผาไฟท าลาย 

4.5 พบมดที่อยู่ตามรังครั่งและบนต้นถั่วมะแฮะ รวมทั้งมดที่อยู่ตามพ้ืนที่ดินในแปลงทดลอง จ านวน 
13 ชนิด แบ่งเป็น 3 วงศ์ย่อย คือ วงศ์ย่อย Ponerinae 2 ขนิด ได้แก่ Odontoponera denticulate และ 
Leptogenys sp.1 วงศ์ย่อย Formicinae 6 ชนิด ได้แก่ Polyrhachis sp., Anoplolepis gracillipes, 
Oecophylla smaragdina, Camponotus sp.1, Camponotus sp.2 และ Camponotus leonardi 
วงศ์ย่อย Myrmicinae 5 ชนิด ได้แก่ Meranoplus sp.1, Pheidologiton sp.1, Pheidologiton sp.2, 
Monomoruim sp.1 และ Crematogaster sp. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 การติดตามวัดขนาดและความยาวของรังครั่งและส ารวจแมลงศัตรูครั่งในแปลงทดลอง 
 
 

  
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หนอนขาวกินครั่ง (Eublemma sp.) ระยะตัวหนอน (A) ดักแด้ (B) และตัวเต็มวัย (C) 
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ภาพที่ 3 การท าลายของหนอนขาวกินครั่ง (Eublemma sp.) 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 เพลี้ยแป้งเข้าท าลายต้นมะแฮะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เตรียมกับดักกาวเหนียวและติดดักแมลงศัตรูครั่งในแปลงทดลอง 
 



   
 

ภาพที่ 6 ต้นมะแฮะที่ใช้ทดลองมีลักษณะอ่อนแอและตาย 
 

5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : 110,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : 110,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : 130,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 :  503,200 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :  419,500 บาท 

6. แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 
6.1 ดูแลแปลงปลูกถั่วมะแฮะเพ่ือใช้เป็นพันธุ์ไม้เลี้ยงครั่งในการทดลองพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิต 
6.2 ท าระบบการให้น้ าในแปลงปลูกถั่วมะแฮะเพ่ือให้ต้นถั่วมะแฮะที่เลือกทดลองมีความสมบูรณ์

แข็งแรงตลอดการทดลองจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตครั่ง 
6.3 ติดตามการพัฒนาครั่งในแต่ละทรีทเมนต์ทุกเดือน โดยการวัดระยะท่ีครั่งฝังตัวบนกิ่งหรือล าต้นถั่ว

มะแฮะ 
6.4 ศึกษาลักษณะแมลงครั่งท่ีเก็บรวมรวมมาจากแหล่งต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ   
6.5 เก็บข้อมูลอุณหภูมิและปริมาณน้ าฝนตลอดการทดลอง 
6.6 เมื่อครบรอบการปล่อยครั่ง 1 ปี ท าการเก็บครั่ง ชั่งน้ าหนักในแต่ละทรีทเมนต์ เก็บข้อมูลลักษณะ

ครั่ง แมลงครั่ง และแมลงศัตรูครั่ง 
6.7 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการทดลอง 

7. งบประมาณด าเนินการ ประจ าปี 2562 
           419,500 บาท 
 
         
        (นางสาวกฤษณา  ชายกวด) 
         นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
            หัวหน้าโครงการวิจัย 

สกัอาย ุ๓ 
ปี 

ผีเส้ือตวัเตม็วยัของหนอนกิน
ใบสกั 
ร่องรอยการท าลายใบ
เก่า 

การเตรียมสารเพ่ือพน่
ก าจดั 


