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จากปรากฎการณ์มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของแมลงท้องถิน่ :

ผีเสื้อไหมป่าทาซาร์
สู่งานวิจัยในชั้นเรียน
วราพิชญ์ พัฒนาเศรษฐานนท์*

ความเป็นมาของไหมป่าทาซาร์ Antheraea mylitta Drury
ช้าวันหนึง่ ในชัว่ โมงชีววิทยาครูได้สง่ั งาน "ชัว่ โมงหน้าให้นกั เรียนนำ ไส้เดือน หรือ ตัวหนอนของสัตว์ชนิดใดก็ได้
ซึง่ ไม่มกี ระดูกสันหลังทีพ่ บตามแหล่งต่างๆ ในท้องถิน่ มาคนละ 1 ชนิด เพือ่ ศึกษาการเคลือ่ นไหวของสิง่ มีชวี ติ "
วันต่อมานักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำสัตว์ที่ไม่มี
กระดูกสันหลังมามากมายหลายชนิด ได้แก่ ไส้เดือน ตัวบุง้
หนอน แมลงวัน หนอนผีเสื้อต้นรัก หนอนไหมบ้าน
และหนอนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ไม่ทราบว่าเป็นหนอน
ประเภทมวนผีเสือ้ หรือด้วงปีกแข็ง เพราะไม่มใี ครเคยพบ
เห็นมาก่อน คือเป็นหนอนตัวใหญ่มากสีเขียวใส ด้านหลัง
และข้างลำตัวบางปล้องมีจุดสีน้ำเงิน และสีทองเป็นมัน
แวววาว
ขณะเคลื ่ อ นไหวและมี เ ส้ น สี เ หลื อ ง
น้ำตาลคาดตามยาวตลอด ลำตัว การสอบถามนักเรียนได้ความว่าชาวบ้านเรียกหนอนนี้ "แมงบ้งกะเล็น" ดังภาพ
เมือ่ นำไส้เดือน และตัวหนอนของสัตว์ทไ่ี ม่มกี ระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ ดังกล่าว มาวางบนเยือ่ กระดาษ หรือแผ่นกระจก
เพือ่ ศึกษาโครงสร้างและลักษณะการเคลือ่ นไหว จะพบว่าลำตัวของไส้เดือน ตัวบุง้ และหนอนทีม่ ลี กั ษณะเป็นปล้อง
ขณะเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อจะหดตัวและคลายตัวอย่างต่อเนื่องคล้ายระลอกคลื่น ปฏิบัติการนี้เป็นที่สนุกสนานมาก
เพราะนักเรียนสนใจ โดยเชียร์หนอนชนิดต่าง ๆ ทีน่ ำมาศึกษาให้คลานแข่งกันและหลังเสร็จสิน้ การปฏิบตั กิ ารแล้ว
นักเรียนได้ปล่อยสัตว์ทดลองกลับสู่ธรรมชาติ

เ

ปริศนาที่ยังไร้คำตอบ
การศึกษาครัง้ นี้ พบว่า "แมงบ้งกะเล็น" เป็นสัตว์แปลกใหม่ เพราะมีลำตัวอ้วน สีเขียวใส สวยน่ารัก เชือ่ ง
ไม่มพี ษิ ตัวใหญ่กว่าหนอนไหมบ้านพันธุน์ างเหลืองประมาณ 10 เท่าโดยน้ำหนัก ในวันรุง่ ขึน้ หนอนจะหยุดกินอาหาร
และจะคายเส้นใยออกทางปาก เพื่อสร้างรังห่อหุ้มตัวเองแล้วเข้าดักแด้ ต่อมาอีก 3 สัปดาห์ ดักแด้ก็จะเจริญวัย
เปลี่ยนไปเป็นผีเสื้อ ซึ่งจะพ่นสารเหลวออกจากปากเพื่อสลายเปลือกรังเป็นการเปิดทาง เมื่อเปลือกรังอ่อนตัว
ผีเสือ้ จะคลานออกจากรัง แล้วเดินหาสถานทีย่ ดึ เกาะ และจะได้พฒ
ั นาปีกให้เติบโตเต็มทีโ่ ดยใช้เวลาประมาณ 1-2
ชัว่ โมง เมือ่ ร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงดีแล้วผีเสือ้ ไหมป่าก็โบยบินออกสูโ่ ลกกว้าง
*โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทร. 0-4341-4661
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ผีเสื้อไหมป่าเต็มวัย เป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมาก ขณะเกาะใบไม้หรือกิ่งไม้นิ่ง
มันจะกางปีกตลอดเวลา ปีกเมื่อกางเต็มที่จะกว้างประมาณ 13-17 เซนติเมตร ในบริเวณกลางปีกทั้งสองคู่จะมี
วงกลมลักษณะบางใสคล้ายกระจก ซึง่ สามารถมองผ่านทะลุได้ ปีกมีสตี า่ งๆ เช่น สีครีม เหลือง เหลืองทอง ส้ม เทา
ฟ้า น้ำตาล และสีเนือ้
ผีเสื้อไหมป่าตัวผู้มักมีรูปร่างสมส่วน มีลวดลายบนปีที่เด่นสวยชัดเจน ปลายปีกคู่หน้ามีลักษณะโค้ง
เว้าและหยัก มากกว่าผีเสือ้ ตัวเมีย ส่วนทีเ่ ห็นแตกต่างอย่างชัดเจนคือ หนวดรูปฟันหวีของผีเสือ้ ตัวผูม้ ขี นาดใหญ่กว่า
หนวดของผีเสือ้ ตัวเมียถึง 6 เท่า
ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือหลังจากที่ผีเสื้อไหมป่าออกจากรังและพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยแล้ว ทั้งผีเสื้อ
เพศผู้และเพศเมียจะไม่จับคู่ผสมพันธุ์ แม้ว่าในแต่ละคืนจะมีผีเสื้อทั้งสองเพศเติบโตเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์
เป็นจำนวนมาก จนเวลาผ่านไปหลายวันก็ไม่มีการปฏิสนธิใดๆ จนในที่สุดผีเสื้อทั้งสองเพศก็ตายจากกัน เหตุใด
ทำไมและเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น นี่เป็นปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้ นักเรียนช่วยกันหาคำตอบโดยออกแบบ
การทดลองดังต่อไปนี้
การทดลองที่ 1
นำฝาชีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร
50 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร มาครอบผีเสือ้ ไหมป่า
ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ชุดละ 3 คู่ เป็นเวลานาน 7 วัน
แล้วสังเกตพฤติกรรมผีเสือ้ วันละ 3 ครัง้ คือ เวลา 6.00 น.
12.00 น. และ 18.00 น.
ผลการทดลองพบว่ า ในทุ ก ชุ ด การทดลอง
เมื่อออกจากรังในขณะเติบโตเต็มวัย ผีเสื้อไหมป่าไม่จับคู่
ผสมพันธุ์ แต่ในวันต่อมาผีเสือ้ ไหมป่าตัวเมียจะวางไข่ตดิ บนฝาชีเป็นกลุม่ ๆ ไข่มลี กั ษณะกลมด้านหน้าและแบนด้านข้าง
มีสขี าวขุน่ ผิวเกลีย้ งเรียบ ไม่มลี วดลาย หรือจุดแต้ม ไข่ทแ่ี ม่ผเี สือ้ ไหมป่าวางไว้ทง้ั หมดจะไม่ถกู ฟัก ฟองไข่ทไ่ี ม่มกี าร
ปฏิสนธิจะแฟบลง เป็นแอ่ง ผีเสือ้ ไหมป่าตัวผูม้ อี ายุ 5-7 วัน ผีเสือ้ ไหมป่าตัวเมียมีอายุ 7-10 วัน
การทดลองที่ 2
1. นำผีเสือ้ ไหมป่า 20 คูม่ าแยกเป็น 2 กลุม่ คือ
กลุม่ ก. เพศเมีย และกลุม่ ข. เพศผู้
2. เปิดพัดลม นำผีเสือ้ กลุม่ ก. ไว้เหนือลม และผีเสือ้ กลุม่ ข. ไว้ใต้ลม
ก. เปิดพัดลม 10 นาที สังเกตพฤติกรรม
บันทึกผล
ข. เปิดพัดลม 20 นาที สังเกตพฤติกรรม
บันทึกผล
ค. เปิดพัดลม 30 นาที สังเกตพฤติกรรม
บันทึกผล
3. ทำการทดลองตามข้อ 1 และ 2 แต่เปลีย่ นผีเสือ้ กลุม่
ก. ไว้ใต้ลม ส่วนผีเสือ้ กลุม่ ข. ไว้เหนือลมบ้าง
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ผลการทดลองพบว่าในทุกชุดการทดลอง ผีเสื้อไหมป่าจะไม่มีการจับคู่ผสมพันธุ์ ผีเสื้อทั้งสองเพศต่างอยู่
นิ่งเฉยโดยไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ ไม่ว่าจะใช้พัดลมแพร่กระจายนกลิ่นสักปานใด เป็นเวลานานตั้งแต่ 10 นาที
20 นาที หรือ 30 นาที หรือเคลือ่ นย้ายสับเปลีย่ นให้ผเี สือ้ ไหมป่าแต่ละกลุม่ อยูใ่ นตำแหน่งเหนือลม หรือใต้ลมก็ตาม
พบปรากฏการณ์แห่งความเร้นลับโดยบังเอิญ
ในชัว่ โมงชีววิทยา มีนกั เรียนหญิงคนหนึง่ ชือ่ นางสาวละมุล ได้นำหนอนไหมป่ามาส่งอาจารย์ และเธอก็รวู้ า่
อาจารย์กำลังศึกษาทดลอง"แมงบ้งกะเล็น"อยู่ เธอเล่าให้ฟงั ว่าคุณพ่อหนูได้ไปเก็บฟืนในป่า พบมันเกาะอยูท่ ใ่ี บต้นเต็ง
จึงเก็บมาให้เธอ 5 ตัว แต่นำนำมาส่ง 4 ตัว อีกตัวหนึ่ง เธอขอเก็บเอาไว้ศึกษาที่บ้านเอง เพราะเธออยากจะดู
หนอนขณะทีก่ ำลังเปลีย่ นแปลง เป็นผีเสือ้ และต่อมาตัวหนอนก็ได้คายเส้นใยสร้างรังห่อหุม้ ตัวเองเรียบร้อยแล้ว
หนอนทัง้ 4 ตัวในห้องปฏิบตั กิ ารทีน่ างสาวละมุลนำมาส่งได้คายใยสร้างรัง หรือเข้าดักแด้ในเย็นวันเดียวกัน
นัน้ เอง ต่อมาอีก 3 สัปดาห์ดกั แด้กไ็ ด้เปลีย่ นแปลงไปเป็นผีเสือ้ ตัวเต็มวัยเพศผู้ 3 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว ผีเสือ้ ทุกตัว
ต่างเกาะกิง่ ไม้นง่ิ เฉย ไม่มกี ารจัดคูเ่ กิดขึน้
ขณะทีท่ บ่ี า้ นนางสาวละมุล ขณะนัน้ เป็นเวลาประมาณ 1 ทุม่ ขณะทีค่ ณ
ุ แม่และพีส่ าวกำลังนัง่ ดูรายการข่าว
โทรทัศน์อยู่ ก็มีผีเสื้อไหมป่ากลุ่มหนึ่งบินมาทางหน้าต่าง พี่สาวจึงลุกเดินไปปิดหน้าต่างหมดทุกบาน เพราะคิดว่า
เป็นค้างคาวจะมารบกวน สังครู่ผีเสื้อกลุ่มนั้นได้บินอ้อมมาทางประตู แล้วเข้าบ้านบินตรงไปยังห้องนอน
ของนางสาวละมุ ล ซึ ่ ง คื น วั น นั ้ น นางสาวละมุ ล ไปเข้ า ค่ า ยรั ก ษาดิ น แดนที ่ อ ำเภอภู เ วี ย ง ด้ ว ยความสงสั ย
พีส่ าวของเธอจึงตามไปดู ก็ปรากฏว่ากลุม่ ผีเสือ้ ได้บนิ ไปชุมนุมกันทีก่ ล่องกระดาษใต้เตียง เป็นกล่องนางสาวละมุล
นำดักแด้ไปเก็บไว้ในกล่องใบนั้น และขณะนั้นดักแด้ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นผีเสื้อไหมป่าเพศเมียเรียบร้อยแล้ว
และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาร่างกาย ขยายปีกให้เจริญเต็มที่ พี่นางสาวละมุลจึงนำกล่องผีเสื้อไหมป่า
ไปวางในมุ้งบนเตียนอนของนางสาวละมุล โดยมีผีเสื้อจากป่าบินตามเข้าไปด้วย 2 ตัว ที่เหลือบินตามเข้าไปไม่ทัน
เพราะพี่นางสาวละมุลปิดมุ้งก่อน มันจึงบินเกาะอยู่นอกมุ้งนับจำนวนได้ 7 ตัว และเป็นผีเสื้อเพศผู้ทั้งหมด
และก็ได้บนิ จากไปในตอนเช้า ข้อสังเกตคือระยะทางจากป่าถึงหมูบ่ า้ นประมาณ 12 กิโลเมตร
ผีเสือ้ จากป่าทีบ่ นิ ตามเข้าไปในมุง้ เป็นเพศผูท้ ง้ั 2 ตัว ได้จบั คูผ่ สมพันธุก์ บั ผีเสือ้ เพศเมียทีอ่ ยูใ่ นกล่อง 1 ตัว
ส่วนอีก 1 ตัวเกาะอยูข่ า้ งกล่อง และในวันรุง่ ขึน้ แม่ผเี สือ้ ก็ได้วางไข่เป็นกลุม่ ๆ ประมาณ 300 ฟอง ตามข้างกล่องกระดาษ
โดยมีสาร เหนีย่ วเป็นตัวประสานกับไข่ไหมป่า ไข่มลี กั ษณะผิวเรียบ กลมด้านหน้า และแบนด้านข้าง มีขนาด 0.20
x 0.25 เซนติเมตร หนา 0.10 เซนติเมตร เปลือกไข่มสี ขี าวครีม แข็ง หนา และเหนียวมาก ไข่แดงมีสเี หลืองใส
เมื่อนางสาวละมุลกลับจากเข้าค่ายก็ได้ไปพบครูและรายงานปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น โดยได้เล่า
เหตุการณ์ทต่ี น่ื เต้นให้ฟงั อย่างสนุกสนาน พร้อมทัง้ นำไข่ไหมป่าทีป่ ฏิสนธิแล้วมาส่งด้วย ถ้าหากพีส่ าวและคุณแม่ของ
นางสาวละมุล ไม่มีวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ถือเรื่องโชคลาง ก็จะทำให้ผีเสื้อไหมป่าไม่มีโอกาส
บินเข้าไปในบ้านได้ ความเร้นลับทางธรรมชาติของพฤติกรรมการสืบพันธุข์ องผีเสือ้ ไหมป่าทาซาร์ ก็คงจะไม่ถกู เปิดเผย
ออกมา
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ความมหัศจรรย์แห่งวงจรชีวิตของไหมป่าทาซาร์
บ่ายวันต่อมาในชัว่ โมงกิจกรรม ครูจงึ ได้แบ่งไข่ไหมป่าทาซาร์ทป่ี ฏิสนธิแล้วให้นกั เรียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
รุน่ เยาว์ 6 คนๆ ละ 40 ฟอง ให้นำไข่ไหมป่าไปฟักเองทีบ่ า้ นโดยให้สงั เกตและบันทึกผลทุกวัน ส่วนทีเ่ หลือก็ให้นำไป
เก็บไว้ในกล่องพลาสติกวางไปบนโต๊ะในห้องพักครู
และสัปดาห์ตอ่ มา หลังจากทีส่ อนวิชาชีววิทยาคาบเช้าเสร็จแล้วในเวลาประมาณ 10.30 น. ครูได้กลับเข้ามาที่
ห้องพัก รู้สึกตื่นเต้น ขนลุก ตกใจมากทำอะไรไม่ถูก เพราะพบว่าที่โต๊ะทำงานมีหนอนสีส้มลักษณะคล้ายตัวโม่
ของลูกน้ำยุงเดินยั้วเยี้ยเต็มไปหมด เมื่อตั้งสติได้จีงค่อยๆ ลำดับเหตุการณ์ แล้วหยิบกล่องที่เก็บไข่ไหมออกมา
พิจารณาดู ก็ได้สงั เกตเห็นหนอนไหมบางตัวกำลังฟักออกจากฟองไข่ โดยใช้ฟนั แทะเล็มกัดกินเปลือกไข่ให้เป็นรูกลม
แล้ ว ดี ด ตั ว ออกมา และเมื ่ อ ร่ า งกายแข็ ง แรงดี แ ล้ ว หนอนก็ อ อกคลานหาอาหารอย่ า งไม่ ร ู ้ จ ั ก เหน็ ด เหนื ่ อ ย
ครูจงึ ประกาศให้นกั เรียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์ทง้ั 6 คนมาพบ ส่วนนักเรียนก็ตน่ื เต้นมากเพราะไม่เคยเห็น
พฤติกรรมการฟักตัวของหนอนไหมป่ามาก่อนเลยในชีวิต และเมื่อเช้าก่อนจะมาโรงเรียนก็ได้ดูไข่ไหมป่าที่บ้านแล้ว
แต่พบว่ายังไม่ฟกั เป็นตัว ครูจงึ ให้นกั เรียนนำหนอนไหมป่าไปเลีย้ งต่อทีบ่ า้ น โดยปล่อยหนอนไว้บนใบต้นเต็ง (Shorea
obtuse Wall) ที่เป็นพุ่มเตี้ยๆ เพื่อให้หนอนไหมป่าหากินอย่างอิสระ แล้วขอให้สังเกตดูพฤติกรรมการกินอาหาร
การเติบโต โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัวของหนอนแต่ละวัย ดูการเจริญเติบโต โดยนับจำนวนวัน
ของระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ และระยะตัวโตเต็มวัย

ระยะไข่

ระยะหนอน

ระยะดักแด้

ระยะตัวเต็มวัย

ในวันรุ่งขึ้นก็นำไข่ไหมป่าทาซาร์ที่บ้านซึ่งได้ฟักเป็นตัวแล้วตั้งแต่เมื่อวาน และหลังจากที่นำมาที่โรงเรียน
ครูจึงแบ่งให้นักเรียนนำหนอนไหมป่าไปปล่อยบนต้นพืชอาหารต้นเตี้ยๆ ที่อยู่ใกล้บ้านต้นละ 10 ตัว แล้วบันทึก
พฤติกรรม การกินอาหาร การเจริญเติบโต และจำนวนหนอนแต่ละวัยที่ยังมีชีวิตอยู่ จนกระทั่งเข้าดักแด้
เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของไหมป่าชนิดนี้
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องปริมาณและผลผลิตจากเส้นใยไหมป่าทาซาร์
เมือ่ นำหนอนไหมป่าไปทดลองเลีย้ งเพือ่ ศึกษาวงจรชีวติ ในสภาพธรรมชาติโดยปล่อยให้หากินเองบนพืชอาหาร
คือใบของต้นเต็ง พบว่าไหมป่าทาซาร์ ระยะหนอนลอกคราบ 4 ครัง้ ใน 27-34 วัน ผีเสือ้ ไหมป่า 1 ตัวจะวางไข่จำนวน
150-350 ฟอง ระยะฟักไข่นาน 7-10 วัน และผีเสือ้ จับคูผ่ สมพันธุ์ วางไข่บนต้นเต็ง
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์ทง้ั 3 คน คือ นายโอภาส ใสเหลือ่ ม นายอดุลย์ ปิตาระเต และนางสาวสุดใจ หล้าชน
เห็นว่ากิจกรรมชุมนุม เรือ่ งไหมป่าของโรงเรียนเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจมาก แต่ทำไมจึงไม่มกี ารส่งโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่องนี้ประกวดในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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ครูแนะนำว่าถ้าอยากเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนควรจะทำกิจกรรมเพิ่มอีก เช่น
นำรังไหมป่าไปชั่งน้ำหนักรังสดหาน้ำหนักเปลือกรัง และเปอร์เซ็นต์เปลือกรัง แล้วนำเส้นใยที่ได้ไปสาวและทอ
เป็นผืนให้ได้ ทัง้ 3 คนคิดว่าไม่นา่ จะมีปญ
ั หา เพราะทีบ่ า้ นของพวกเขาก็เลีย้ งไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมอยูแ่ ล้ว
แต่ในที่สุดก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาจนได้ ปัญหาดังกล่าวคือรังไหมป่ามีความเหนียวมาก จนสาวไม่ออก
แม้จะต้มไหมนานเป็นวันก็ไม่สามารถดึงเส้นใยออกมาได้นกั เรียนทัง้ 3 คน จึงลองไปปรึกษากับคุณแม่และคุณยาย
ให้ช่วยคิดหาวิธีการว่าเราควรจะแก้ไขอย่างไร จึงจะสาวเส้นใยออกมาจากรังไหมได้โดยง่าย ในที่สุดคุณแม่ของ
นายโอภาส ใสเหลือ่ ม ก็สามารถหาวิธกี ารสาวเส้นใยออกจากรังไหมป่าได้สำเร็จ
โอภาสรีบมาบอกครูว่ารังไหมป่าทาซาร์สามารถสาวออกได้แล้ว และเส้นใยไหมมีลักษณะเป็นเส้นเหนียว
เรียบเป็นเงามันสวยงามมาก โดยใช้ยางมะละกอหมักรังไหมเอาไว้ก่อนนำรังไปสาวเอาเส้นใยออกมา และขั้นต่อมา
ครู จ ึ ง ให้ น ั ก เรี ย นช่ ว ยกั น หาอั ต ราส่ ว นที ่ เ หมาะสม ระหว่ า งยางมะละกอกั บ น้ ำ ที ่ ท ำให้ ส ามารถสาวเส้ น ใย
ออกจากรังไหมป่าได้ ง่ายทีส่ ดุ และมากทีส่ ดุ
ผลการทดลอง
จากการทดลองได้ขอ้ สรุปว่า อัตราส่วนทีเ่ หมาะสมซึง่ จะทำให้สามารถสาวเส้นใยออกจากรังไหมป่าได้ดที ส่ี ดุ
ง่ายทีส่ ดุ และได้ไหมมากทีส่ ดุ คือ ยางมะละกอ 1 ช้อนโต๊ะ (25 ลูกบาศก์เซนติเมตร) ต่อน้ำ 5 ลิตร หรือยางมะละกอ
ทีค่ วามเข้มข้น 0.5 % เป็นอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
และจากการเก็บข้อมูลจากการเลี้ยงไหมป่าทาซาร์ พบว่าไหมป่าทาซาร์เพศผู้ตัวเต็มวัยมีอายุ 5-7 วัน
เพศเมียมีอายุ 7-10 วัน และเพศเมีย 1 ตัวจะวางไข่ประมาณ 263 ฟอง โดยหลังจากแม่ไหมป่าวางไข่แล้วประมาณ 7-10
วันไข่จะฟักเป็นตัวหนอน มีเปอร์เซ็นต์การฟักที่ 92% และจะอยูใ่ นระยะตัวหนอนประมาณ 27-34 วัน (เฉลีย่ 30.5
วัน) เราสามารถแบ่งระยะของการเจริญออกได้เป็น 5 ระยะ แต่ละระยะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัว
และอายุดังแสดงในตาราง
ตารางแสดงขัน้ การเจริญของหนอนไหมป่าทาซาร์ (Antheraea mylitta Drury)
ขัน้ การเจริญ
ของหนอน
วัยที่ 1
วัยที่ 2
วัยที่ 3
วัยที่ 4
วัยที่ 5

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ส่วนหัว (เซนติเมตร)
0.10
0.20
0.32
0.45
0.69

อายุเฉลีย่
(วัน)
4-5
5-6
5-6
6-7
8-9

เมือ่ หนอนมีการเจริญเปลีย่ นแปลงเป็นดักแด้ จะมีเปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลงเป็นดักแด้สมบูรณ์เพียง 30%
ดักแด้มีอายุ 19-22 วัน รังไหมป่าทาซาร์มีน้ำหนักรังสดโดยเฉลี่ย 4.96 กรัมต่อรัง น้ำหนักเปลือกรังเฉลี่ยหนัก
0.30 กรัม และเปอร์เซ็นต์เปลือกรัง 6.04 %
21

วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

เส้นใยที่ได้เมื่อนำไปทอเป็นผ้าไหมมัดหมี่ ผ้ารองจาน และตีนจก ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงามมาก
เพราะเส้นใยของไหมป่าทาซาร์เป็นเงามัน เหนียวคงทน เรียบสม่ำเสมอ ผ้าที่ได้จึงสวยงามเป็นเงาเหลือบมัน
ซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จากงานทดลอง…สู่ขั้นตอนของการเขียนรายงาน และการพัฒนาต่อไปในอนาคต
เมือ่ นักเรียนทำการทดลองเสร็จเรียบร้อย กลุม่ นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์กท็ ำรายงานส่งให้ครูตรวจ ซึง่ ปัญหา
ในการเขียนรายงานของนักเรียนกลุ่มนี้ก็คือ ไม่มีบทที่ 2 ซึ่งว่าด้วยเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง นั่นก็เนื่องมาจากว่า
นักเรียนไม่สามารถหาเอกสารอ้างอิงได้ นักเรียนจึงได้พยายามค้นหาความรูด้ งั กล่าวตามห้องสมุดต่างๆ หลายแห่ง
ก็ไม่พบว่าหนังสือหรือเอกสารเล่มใดมีรายงานเกี่ยวกับไหมป่า ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่า แมงบ้งกะเล็น
เป็นไหมป่าชนิดใด มีประวัตคิ วามเป็นมาอย่างไร หรือมีชอ่ื วิทยาศาสตร์วา่ อะไร
ข้าพเจ้าในฐานะอาจารย์ทป่ี รึกษาโครงงาน จึงได้ชว่ ยนักเรียนค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับไหมป่าทีศ่ นู ย์วจิ ยั ไหม มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น แต่ผเู้ ชีย่ วชาญไม่สามารถจำแนกชนิดของไหมป่าได้ เพราะศูนย์ขอนแก่นทำการวิจยั เฉพาะไหมบ้าน จึงแนะนำ
ให้ขา้ พเจ้านำตัวอย่างไหมป่าไปจำแนกชนิดทีภ่ าควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกลุ ได้กรุณาให้คำปรึกษา ให้ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับแมลง และแนะนำเทคนิค
การเก็บรักษาแมลง และอนุเคราะห์ให้เอกสารไหมป่า รวมทัง้ วารสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังช่วยจำแนก
ชนิดของไหมป่าให้อีกด้วย
ข้อมูลธรรมชาติของแมลงบ้งกะเล็น คือ เป็นไหมป่า
จำพวกทาซาร์ ซึง่ เป็นผีเสือ้ กลางคืน
ชนิด (Genus และ Specie) Antheraeamylitta Drury
อันดับ (Order)
Lepidoptera
วงศ์ (Family)
Attacidae
เพราะผ้าทีท่ อจากใยไหมป่าทาซาร์ สวยงามเฉพาะตัว จึงมีราคาสูง และได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายทัว่ โลก
เส้นใยไหมป่าทาซาร์ยงั เป็นต้องการของตลาดโลกมาก ประเทศทีเ่ ลีย้ งไหมป่าทาซาร์ ได้แก่ อินเดีย จีน และญีป่ นุ่
ซึ่งสามารถเลี้ยงไหมป่าทาซาร์ได้อย่างจำกัดเพราะขาดแคลน พืชอาหารที่เหมาะสมและที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี
ประเทศไทยยังไม่มรี ายงานการเพาะเลีย้ งไหมป่า ทาซาร์ในระดับอุตสาหกรรม จึงน่าสนใจอย่างยิง่ ในการศึกษา
"ปริมาณและผลผลิตจากเส้นใยไหมป่าทาซาร์" ซึ่งเราได้ ค้นพบแล้วว่าไหมป่าชนิดนี้อาศัยอยู่ทั่วไปในป่าเต็งรัง
โครงงานวิทยาศาสตร์เรือ่ งนี้ ได้รบั รางวัลที่ 1 ประเภททัว่ ไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปี พ..ศ. 2531
และจากโครงงานเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าองค์ความรู้ที่เราพบใหม่ เราสามารถค้นพบได้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ
ตัวของเราทุกคน ขอให้เรามีเพียงทักษะการสังเกต การตั้งคำถามกับสิ่งที่เราสังเกตได้ และการคิดแก้ปัญหา
ในเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้นเอง เราก็มีโอกาสค้นพบปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางธรรมชาติต่างๆ ได้เช่นกัน
ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้มีอยู่อีกมากมายที่รอให้คุณเป็นคนค้นพบ
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