
การเลี้ยงดวงสาคู/ดวงลาน 
****** 

 
ดวงสาคู/ดวงลาน ช่ือวิทยาศาสตร Rhynchophorus ferrugineus Oliver  วงศ Curculionidae  อับดับ 

Coleoptera ช่ือสามัญ Pin-hole borers, trueweerils เปนสัตวชนิดหนึ่งจําพวกแมลงท่ีมีช่ือเรียกวา ดวงงวง ดวงไฟ  
ดวงมะพราว ทางภาคใตเรียกดวงสาคู หรือดวงลาน เปนแมลงกินไดชนิดใหมท่ีกําลังมาแรง มีการเพาะเล้ียงกันมากใน
แถบจังหวัดภาคใต เปนท่ีนยิมบริโภคท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากสามารถเพาะเล้ียงงาย เจริญเติบโต
เร็วไมตองดแูลเอาใจใสมาก ขนาดของตัวหนอนคอนขางโตมีน้ําหนกัขายไดราคาดี จึงคาดวาเปนแมลงท่ีนาสนใจท้ังใน
ดานการเพาะเล้ียงมีวงจรชีวิตส้ัน และนําไปบริโภคเชนเดียวกับแมลงชนิดอ่ืน ๆ ปจจบัุนนิยมนํามาประกอบเปนอาหาร
ของส่ิงมีชีวิตท้ังมนุษย และสัตว เพราะคุณคาทางอาหารท่ีมีโปรตีนสูง  
ลักษณะท่ัวไป 
  เปนดวงงวงท่ีมีขนาดตวัยาว 2.2-3.5 ซม. สีน้ําตาลอมสมหรือสีน้ําตาลปนดําปากยาวแบบบาง มีงวงโคง 
มีจุดแตมสีน้าํตาลเขมกระจายบริเวณดานบนของอกปลองแรก ซ่ึงจดุแตมนี้มีหลายรูปแบบ ปกคูหนามีร้ิวรอยเปนเสน ๆ 
ตามความยาวของปก ปกคลุมไมมิดสวนปลายทอง ตัวผูและตัวเมียมีความแตกตางกนั โดยท่ีตวัผูจะมีขนมองเหน็ได
ชัดเจนและมีลักษณะเปนแนวบริเวณสวนกลางตามความยาวของงวง 
 
 ดวงตัวผูจะมีแผงขนอยูที่ปลายงวง 

 
 
 
 ดวงสาคู/ดวงลานตัวเต็มวัย ดวงตัวผูมีแผงขนท่ีปลายงวง  

 
 

วงจรชีวิตดวงสาคู/ดวงลาน (150-259 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
ระยะตัวเต็มวัย 

(90-184 วัน) 
สรางรัง-อยูในรัง 
(3-7 วัน),(6 วัน) 

 
ระยะไข 
2-3 วัน 

 
 

เขาดักแด-ออกดักแด 
(9-10วัน)-(5-10 วัน) 

 

ระยะตัวหนอน 
35-39 วัน 
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วิธีการเล้ียงพอพันธุ-แมพันธุ 
  นําดวงสาคู/ดวงลานตัวผูและตัวเมียท่ีใชเปนพอ-แมพันธุ ใสลงในทอนสาคู/ทอนลาน นําทอนสาคู/
ทอนลานดังกลาว ไปไวในกรงตาขายท่ีปดมิดชิด ท้ิงไวประมาณ 60 วนั จะไดตวัเต็มวัยของดวงสาคู/ดวงลาน จากน้ัน
นําดวงท่ีไดไปเล้ียงขยายเพ่ิมปริมาณ  
  การเล้ียงดวงสาคูมีหลายรูปแบบ จะเปนแบบดั้งเดิม โดยใชทอนสาคู/ทอนลาน(แบบธรรมชาติ) หรือ
แบบประยกุต(ใชกาละมัง)  ดงันี้ 

   1. การเล้ียงในทอนสาคู/ทอนลาน มีอุปกรณการเล้ียง ดงันี้ 
          1.1 ทอนสาคู/ทอนลาน ขนาดความยาว ทอนละ 50 ซม. 
          1.2 พอแมพันธุดวงสาคู/ดวงลาน  ตวัผู 2 ตัว / ตัวเมีย 4 ตัว 
          1.3 ฝกบัว/สายยางสําหรับรดน้ํา 
          1.4 สถานท่ีสําหรับวางทอนสาคู/ทอนลานอาจเปนลาน 
                                                                   กวางหรือทําเปนโรงเรือนกไ็ด 
การจัดการเลี้ยงดวงสาค ู
 ส่ิงท่ีตองใหความสําคัญกับการเล้ียงดวงสาคูคือความสะอาดและการจดัการอยางเปนระบบจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 

1. สถานท่ี ควรเปนท่ีน้ําไมทวมขัง บริเวณที่เล้ียงสามารถวางตากแดด ตากฝนได แตตองมีกระดานทําจากกาบ
ตนไมท่ีเล้ียงครอบปด 
 2. เตรียมทอนสาคู/ทอนลานใชเปนทอนเล้ียงดวงสาคู/ดวงลาน ตั้งเรียงไวบริเวณท่ีจะทําการเล้ียงมีความหาง
พอเหมาะแกการดูแลและเขาไปเก็บตัวหนอนไดสะดวก 
 3. นําพอ-แมพนัธุดวงสาคู/ดวงลาน ท่ีเล้ียงไดปลอยลงในทอนสาคู/ทอนลาน จํานวนทอนละ 3 คู อัตราตัวผู  
2 : ตัวเมีย 4 ตวั  จากนั้นปดดานบนของทอนสาคู/ทอนลาน  
 4. รดน้ําดวยฝกบัวหรือสายยางรดนํ้าสัปดาหละ 2-3 คร้ัง ต้ังทิ้งไวประมาณ 40-45 วัน สามารถจับดวงสาคู/ดวงลาน
ออกขายได 
 
2. การเล้ียงในภาชนะกาละมัง มีอุปกรณการเล้ียง ดังนี ้
 1.1 กาละมัง ขนาดกวาง x ยาว x สูง (38 x 38 x 15  เซนติเมตร ) 
 1.2 กิ่งปาลมสดและออน 

1.3 พอ-แมพันธุดวงสาคู/ดวงลาน  
 1.4 หัวอาหารท่ีใชเล้ียงหมู 
 1.5 ฝกบัว/สายยางสําหรับรดน้ํา 

 

 

 
 



-3- 
 

การจัดการเลี้ยงดวงสาค ู
 ส่ิงท่ีตองใหความสําคัญกับการเล้ียงดวงสาคูคือความสะอาดและการจดัการอยางเปนระบบจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 

1. สถานท่ี ควรเล้ียงบริเวณใตถุนบานหรือทําโรงเรือนมีหลังคาและควรมีตาขายมุงลวดโดยรอบโรงเรือนเพื่อ
ปองกันตัวเต็มวัยเล็ดลอดไปในธรรมชาติ 
 2. เตรียมกาละมังใชเปนท่ีเล้ียงดวงสาคู/ดวงลาน ตั้งเรียงไวบริเวณท่ีจะทําการเล้ียงมีความหางพอเหมาะแกการดูแล 

นํากิ่งปาลมสด มาลอกเปลือกออก แลวนําไปใสเคร่ืองบดสับจะไดปาลมสดละเอียดออกมา 3. 
4. นําปาลมสดท่ีบดละเอียดไปฉีดน้ําสะอาด ทําการหมักปาลมสดสับไวจํานวน 3 วัน 3 คืน จากนัน้เทน้ําออก  

นําปาลมสดละเอียดไปผสมกับอาหารท่ีเล้ียงหมู โดยใสเคร่ืองบดผสมจากนั้นนํามาเทใสกาละมังอัดใหแนน  
5. นําพอ-แมพนัธุดวงสาคู/ดวงลาน ท่ีเล้ียงไดปลอยลงในกาละมัง จํานวนกาละมังละ 10 คู อัตราตัวผู  

4 : ตัวเมีย 6 ตวั  จากนั้นฉีดน้ําใหพอชุม ปดฝากาละมัง พอ-แมพันธุ  ดวงสาคูจะทําการผสมพันธุและวางไข ท้ิงไว
ประมาณ 25-30 วัน 
 6. สามารถจับดวงสาคู/ดวงลานออกจําหนายไดขายได 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลตอบแทน : ผลผลิตดวงสาคู/ทอนลานท่ีนิยมนําไปบริโภค เปนดวงท่ีอยูในระยะหนอนวยัสุดทายกอนเขาดักแด โดย 
1 กิโลกรัม มีประมาณ 200 ตวั  จําหนาย กก.ละ 200-250 บาท สวนดักแดจําหนาย กก.ละ 250-300 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรือนเลี้ยงดวงสาคูในกาละมัง 

ใชฝาดานบนปดกาละมัง 

 

 

ตัวหนอนพรอมนําไปบริโภค นํามาทอด/คั่ว พรอมรับประทาน 

 กาละมังที่ไวเล้ียง เครื่ถังหมักปาลมสดสับ ฝาปดดานบนกาละมัง องบดก่ิงปาลม ตัวหนอนพรอมจําหนาย  
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การบริโภค : กอนนําไปบริโภคใหนําหนอนหรือดักแดดวงสาคู/ดวงลาน  
ลางน้ําและแชน้ําเกลือท้ิงไว 10-15 นาที เพื่อลางส่ิง
สกปรกท้ังภายนอกและภายในตัวหนอน สามารถ
นําดวงสาคู/ดวงลาน ไปบริโภคไดหลายรูปแบบ 
เชน ค่ัวเกลือ ทอดในน้ํามัน ผัดข้ีเมา เปนตน 
ขอดี   

1. การเล้ียงดูแลรักษางาย 
มูลกากท่ีใชเล้ียงดวงสาคูหลังจากจําหนายตัวดวงสาคูแลว 2. 

สามารถนํามาเพ่ิมมูลคาไดโดยการนํากากไปค้ันหวัเช้ือหมักไวครบ  
หนึ่งเดือน สามารถจําหนายไดดังนี ้
                   2.1 ทําปุยน้ําหมักขายลิตรละ 50 บาท 
                   2.2 ปุยแหง กระสอบละ 20 บาท 
ขอควรคํานงึ 

เนื่องจากแมลงชนิดนี้เปนศัตรูพืชท่ีเขาทําลาย 
ตนปาลม มะพราว ลาน และสาคู จึงไมควรปลอยตัวเต็มวยัใหเล็ดลอดสูธรรมชาติ 

 
 

 
 

เอกสารอางอิง : 
- เอกสารของอุทยานแหงชาติทับลาน/เวปไซดโรงเรียนนโิครธาราม จังหวัดสงขลา 
- รายการชองทางทํามาหากิน “การเล้ียงดวงสาคูในกาละมัง”  อําเภอสวี จังหวดัชุมพร 
- ศิริณี  พูนไชยศรี  กองกีฎและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 
- อุทัย  สกุลพานิช  แผนกกีฏวิทยา  กองพืชพรรณ  กรมกสิกรรม 

 
เรียบเรียงโดย :นางอรสา  เสนีวงศ ณ อยุธยา นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 

          นายประเสริฐ  นพคุณขจร (ผอ.ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร(ผ้ึง) 
          นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมการเล้ียงผ้ึงและแมลงเศรษฐกิจ 

 
ขอมูล: กลุมสงเสริมการเล้ียงผ้ึงและแมลงเศรษฐกจิ  สวนสงเสริมสินคาเกษตร สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
              กรมสงเสริมการเกษตร  โทร. 02-9406102    E-mail : agriman64@doae.go.th 
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