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Abstract 
Earwigs and egg parasitoids were utilized to control insect pests of sweet corn in wet season and cold season. The 

experiment in wet season composed of three treatments: control (T1), releasing of brown earwig, Proreus simulans + egg 
parasitoids, Trichogramma sp. (T2), and releasing of big brown earwig, Labidura  riparia + egg parasitoids (T3). In cold season, 
three treatments were control and two methods of releasing brown earwigs (released earwigs to corn stalk directly and spotted 
released of earwigs in the area). The results indicated that in wet season corn production in T2 yielded highest profit of 5,406.97 
Baht/rai, 2.11- fold higher than untreated control. T3 (big brown earwig + egg parasitoids) earned the profit of 3,338.56 Baht/rai, 
1.3- fold higher than control. However, in cold season spotted released of brown earwig + egg parasitoids gave the highest yield 
and earned the profit of 2,839.22 Baht/rai, 1.5- fold higher than control. 
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บทคัดย่อ 
การใช้ประโยชน์ของแมลงหางหนีบและแตนเบียนไข ่ Trichogramma sp.  เพื่อการควบคมุแมลงศตัรูข้าวโพดหวานในฤดฝูนและฤดหูนาว  

ในฤดฝูนการทดลองมี 3 กรรมวิธี คือ แปลงควบคมุ, การปลอ่ยแมลงหางหนีบสนี า้ตาล Proreus simulans ร่วมกบัแตนเบียนไข ่และการปลอ่ย
แมลงหางหนีบ Labidura riparia ร่วมกบัแตนเบียนไข ่   สว่นในฤดหูนาวการทดลองมี  3 กรรมวิธี คือ  แปลงควบคมุ,  การปลอ่ยแมลงหาง
หนีบสนี า้ตาลบนต้นข้าวโพดร่วมกบัแตนเบียนไข ่ และการปลอ่ยแมลงหางหนีบสนี า้ตาลเป็นจดุร่วมกบัการปลอ่ยแตนเบียนไข ่ ผลการทดลอง
พบวา่ในฤดฝูนการปลอ่ยแมลงหางหนีบสนี า้ตาลและแตนเบียนไขใ่ห้ผลดีที่สดุโดยได้ก าไร 5,406.97 บาท/ไร่ มากกวา่แปลงควบคมุ 2.11 เทา่ 
สว่นการปลอ่ยแมลงหางหนีบ L. riparia และแตนเบียนไขไ่ด้ก าไร 3,338.56 บาท/ไร่ มากกวา่แปลงควบคมุ 1.3 เทา่  สว่นในฤดหูนาวพบวา่การ
ปลอ่ยแมลงหางหนีบสนี า้ตาลเป็นจดุร่วมกบัแตนเบียนไข ่ได้ผลผลติข้าวโพดดีที่สุดโดยได้ก าไร  2,839.22 บาท/ไร่ มากกวา่แปลงควบคมุ 1.5 
เทา่ 
ค าส าคัญ:  หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด  แมลงหางหนีบ  แตนเบียนไข ่ การควบคมุโดยชีววิธี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

 

 
ค าน า 

 ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคญัของประเทศ  สามารถสง่ออกได้ประมาณ 82,000 ตนั  คิดเป็น มลูคา่ 2,100 ล้านบาท  
http:///www.dld.go.th/nutrition/exgibition/ARTICLE /Artile Q. html    แตปั่ญหาการปลกูข้าวโพดที่ส าคญัคือ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพดที่
ท าลายข้าวโพดสงูสดุ 56.7 % (บญุเนืองและคณะ, 2548ก) โดยตวัหนอนจะเจาะเข้าท าลายสว่นยอด ช่อดอกและล าต้น  ท าให้ต้นชะงกัการ
เจริญเติบโต ล าต้นหกัล้มง่าย คณุภาพฝักเสยี การป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูข้าวโพดที่ให้ผลในระยะยาวคือ การใช้ แตนเบียนไข ่แมลงหางหนีบ 
วชัราและอรนชุ (2542)  รายงานวา่แมลงหางหนีบสนี า้ตาล Proreus  simulans  Stallen สามารถควบคมุปริมาณของหนอนเจาะล าต้นข้าวโพด
ได้เมื่อปลอ่ยอตัรา 0.25 – 1 ตวั /ต้น  และสามารถน ามาปลอ่ยในพืชอื่นๆ เช่น ฝ้าย พืชน า้มนั และไม้ดอกไม้ประดบั ในอตัรา100 ตวั/ไร่ โดย
ปลอ่ยในช่วงเช้าหรือเย็น http://pmc09.doae.go.th/bio-use/untilled/204.pdf  ทศันีย์ และคณะ (2548) รายงานวา่การปลอ่ยแมลงหางหนีบสี
น า้ตาล P.  simulans  Stallen ร่วมกบัแตนเบียนไข ่Trichogramma  spp.  จ านวน 2 ครัง้ ได้ผลก าไรดีที่สดุ 4,199 บาท/ไร่  หรือมากกวา่แปลง
ควบคมุ 3.3 เทา่ สว่น Bounneuang et al. (2005) รายวา่แมลงหางหนีบสนี า้ตาลชอบกินเพลีย้ออ่น เพศผู้ กินเพลีย้ออ่นเฉลีย่ 11.9 ตวั สว่นเพศ
เมียกินเพลีย้ออ่นเฉลีย่ 45.5 ตวั ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากแตนเบียนไขและแมลงหาง ในการควบคมุปริมาณ
หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ทดสอบประสิทธิภาพแมลงหางหนีบ และแตนเบียนไข่ Trichograamma sp. ในแปลงข้าวโพดฤดูกาลต่างๆ ดังนี ้  
1. ฤดู ฝน  (มิ ถนุายน  – ก รกฎาคม 25 48)  ปลกูข้าวโพดพนัธุ์ข้าวเหนียวหวาน ที่หมวดพืชผกั คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบ RCBD 3 กรรมวิธี 4 ซ า้  คือ  T1- แปลงควบคมุ  T2 - แปลงทดสอบท่ีปลอ่ยแมลงหางหนีบสี
น า้ตาล P. simulans และแตนเบียนไข ่2 ครัง้  T3 - แปลงทดสอบท่ีปลอ่ยแมลงหางหนีบ Labidura riparia Pallas และแตนเบียนไข ่ 2 ครัง้ 
แปลงทดลองขนาด 4 x 6.5  เมตร2 ระยะปลกู 30 x 80 เซนติเมตร ใช้พลาสติกสงู 50 เซนติเมตร ล้อมรอบๆ บริเวณแปลงในแตล่ะกรรมวิธี   

2. ฤดหูนาว (พฤศจิกายน 2548 – มกราคม 2549)  ท าการทดลองคล้ายกนักบัในฤดฝูน  แตป่ลกูข้าวโพดหวานสลบัส ี การทดลอง 
3 กรรมวิธี 4 ซ า้ คือ T1- แปลงควบคมุ T2- แปลงปลอ่ยแมลงหางหนีบสนี า้ตาลลงบนต้นร่วมกบัแตนเบียนไข ่จ านวน 500 ตวั T3- แปลงปลอ่ย
หางหนีบสนี า้ตาลเป็นจดุร่วมกบัการปลอ่ยแตนเบียนไขจ่ านวน 500 ตวั ส ารวจแปลงสปัดาห์ละ 1 ครัง้ สุม่ตรวจนบัข้าวโพดจ านวน 20 ต้นตอ่
ซ า้  บนัทกึชนิดแมลงศตัรูพืชและศตัรูธรรมชาติ    คดัคณุภาพฝักแบง่เป็น 3 เกรด คือ เกรด A มีขนาด 4x17 ซม. ขึน้ไป ราคา 1.50 บาท เกรด 
B มีขนาด 3x15 ซม. ขึน้ไป ราคา 1.00 บาท และเกรด C ม ีขนาดต ่ากวา่ 3x15 ซม. ราคา 0.25 บาท และมีการติดตามประชากรของแมลงหาง
หนีบหลงัการเก็บผลผลติข้าวโพด  2 สปัดาห์ โดยสุม่ตรวจนบัปริมาณแมลงหางหนีบบนต้นข้าวโพด จ านวน 20 ต้นตอ่แปลงทดลอง 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การทดลองในฤดฝูนพบวา่แปลงควบคมุ (T1) ได้ผลผลติ 1,118.51 กก./ไร่ มีก าไร 2,561.97 บาท แปลงที่ปลอ่ยแมลงหางหนีบ P. 
simulans และแตนเบียนไข ่(T2) ได้ผลผลติ 1,316.32 กก./ไร่ มีก าไรสงูสดุ 5,406.97 บาท ผลก าไรสงูกวา่ T1 และ T3      แตกตา่งอยา่งมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิต ิสว่นแปลงที่ปลอ่ยแมลงหางหนีบ L. riparia และแตนเบียนไข ่(T3) ได้ผลผลติ 1,191.24 กก./ไร่  มีก าไร 3,338.56 บาท 
(Table 1) การปลอ่ยแมลงหางหนีบ P. simulans และแตนเบียนไข ่Trichogramma sp.  สามารถลดความเสยีหายของข้าวโพดได้ 12.93 % 
(Table 2) หลงัจากเก็บผลผลติ 2 สปัดาห์ ได้ท าการติดตามดกูารแพร่ขยายพนัธุ์ของแมลงหางหนีบ P. simulans ในแปลงทดลองพบ แมลงหาง
หนีบเฉลีย่ 4.39 ตวัตอ่ต้น ใน T2 เป็นตวัออ่นวยั 3 สงูสดุ 323 ตวั (Table 3) สว่นการปลอ่ยแมลงหางหนีบ  L. riparia และแตนเบียนไข ่
Trichogramma sp. สามารถลดความเสยีหายของข้าวโพดได้เพียง 1.86 % จากรายงานของบญุเนือง  และคณะ (2548ก)  พบวา่แมลงหาง
หนีบ L. riparia ระยะตวัเต็มวยัจะบินออกจากแปลงทดลองเพื่อหากินเหยื่อในเวลากลางคืนและอาศยัอยูใ่นโพรงใต้ดินในเวลากลางวนั  การ
ปลอ่ยแมลงหางหนีบ P. simulans และแตนเบียนไข ่Trichogramma sp. จ านวน 2 ครัง้  สามารถควบคมุหนอนเจาะล าต้นไมใ่ห้ระบาดรุนแรง
ในฤดฝูนได้ โดยสามารถลดความเสยีหายได้ 12.93 % มีรายได้เพิ่ม 74 % สว่นการปลอ่ยแมลงหางหนีบ L. riparia และแตนเบียนไข่ 
Trichogramma sp. สามารถลดความเสยีหายของข้าวโพดได้ 1.86 % มีรายได้เพิ่ม 41.39 %  ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของบญุเนือง และคณะ  
(2548ข) รายงานวา่ในฤดฝูนการปลดปลอ่ยแมลงหางหนีบ P. simulans  และแตนเบียนไข ่ Trichogramma sp.  ในแปลงปลกูข้าวโพดหวาน
จ านวน 2 ครัง้/ฤดปูลกู สามารถขายผลผลติได้ 6,934 บาท/ไร่ สว่นแปลงที่ปลอ่ยแมลงหางหนีบ L. riparia  ขายผลผลติได้ 6,538 บาท/ไร่ สว่น
แปลงควบคมุ ขายผลผลติได้เพียง 6,440 บาท/ไร่ การติดตามปริมาณแมลงหางหนีบหลงัการเก็บผลผลติแล้ว 2 สปัดาห์ พบวา่แมลงหางหนีบ 
P. simulans มีปริมาณเพิ่มขึน้ทกุกรรมวิธี  

1/ ศนูย์วิจยัควบคมุศตัรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ตู้  ปณ. 181 มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น  4002 
1/ National Biological Control Research Center Upper  Northeastern Regional Center, Khon Kean University, P.O. Box 181 Khon Kean 40002 

http://pmc09.doae.go.th/bio-use/untilled/204.pdf


                   

 

การทดลองในฤดหูนาว พบวา่แปลงควบคมุ (T1) ได้ผลผลติ 1,328.00  กก./ไร่ มีก าไร 1,886.53 บาท  แปลงที่ปลอ่ยแมลงหางหนีบสี
น า้ตาล P. simulans ลงบนต้นข้าวโพดร่วมกบัแตนเบียนไข ่(T2) ได้ผลผลติ 1,384.61 กก./ไร่ มีก าไร 2,111.70 บาท สว่นแปลงปลอ่ยหางหนีบ
สนี า้ตาลเป็นจดุร่วมกบัการปลอ่ยแตนเบียนไข ่(T3) ได้ผลผลติ 1,774.15 กก./ไร่ มีก าไรสงูสดุ 2,839.22 บาท (Table 4 ) การปลอ่ยหางหนีบสี
น า้ตาลเป็นจดุร่วมกบัการปลอ่ยแตนเบียนไข ่(T3) สามารถลดการท าลายลงได้ 9.46 %  (Table 5) หลงัจากเก็บผลผลติได้ท าการติดตามดกูาร
แพร่ขยายพนัธุ์ของแมลงหางหนีบสนี า้ตาลในแปลงทดลองพบแมลงหางหนีบสนี า้ตาลสงูสดุเฉลีย่ 1.69 ตวัตอ่ต้น  ในแปลง T2 โดยพบวยั 3 
สงูสดุ เฉลีย่ 48.75 ตวั  (Table 6)  

 
Table 1 Yield, cost and profit of sweet waxy corn grown during rainy season 

Treatment Yield ( Kg / rai )         Benefit ( Baht / rai ) Cost ( Baht / rai ) Profit ( Baht / rai ) 
T1 1,118.51a 3,836.97 1,275.00 2,561.97 b 1/ 
T2 1,316.32 a 6,799.79 1,392.82 5,406.97 a 
T3 1,191.24 a 4,709.67 1,371.11 3,338.56 b 

1/ Means followed by the same letter in the same column are not significantly different at P≤0.05 by DMRT. 

Table 2  Comparison of plant damage caused by aphid and corn stem borer among sweet corn fields releasing natural enemies         
during rainy season 

Means of plant damage (%) 
T1 T2 T3 + / -  (%) 

47.75 34.82 45.89 T2 -12.93 
   T3 -1.86 

 
Table 3   Populations of brown earwig, Proreus simulans in corn fields at two weeks after harvesting during rainy season 

Treatment Number of nymphs Number of adults Mean / plant 
Instar 1 Instar 2 Instar 3 Male   Female 

T1 1 7 31 40 48 0.57 
T2 82 102 323 166 294 4.39 
T3 3 6 81 99 156 1.57 

 
Table 4  Yield, cost and profit of super sweet corn Bi-color variety grown during cold season 

Treatment Yield ( Kg / rai )         Benefit ( Baht / rai ) Cost ( Baht / rai ) Profit ( Baht / rai ) 
T1 1,328.00 b 3,161.53 1,275.00 1,886.53 b 1/ 
T2 1,384.61 b 3,442.31 1,330.61 2,111.70 ab 
T3 1,774.15 a 4,161.52 1,322.30 2,839.22 a 

1/ Means followed by the same letter in the same column are not significantly different at P≤0.05 by DMRT. 

 
Table 5  Comparison of plant damage caused by aphid and corn stem borer among sweet corn fields releasing natural enemies         

during cold season 
Means of damage (%) 

     T1 T2 T3 +  /  - (%) 
28.14 22.43 18.68 T2 =  - 5.71 

T3 =  -9.46 

 



                   

 

 
 
 
 Table 6 Populations of brown earwig, Proreus simulans in corn fields at two weeks after harvesting during cold season 

Treatment Number of nymphs      Number of  Mean /plant 
Instar 1 Instar 2 Instar 3 Adults Egg masses  

T1 5 0 0 8.75 2.50 0.20 
T2 21.50 30 48.75 18.75 10 1.60 
T3 26.25 20 41.25 40 7.50 1.69 

 
สรุป 

การระบาดของหนอนเจาะล าต้นข้าวโพดในฤดฝูนมีความรุนแรงมากกวา่ฤดแูล้ง เนื่องจากสภาพอากาศคอ่นข้างแห้งแล้ง พบจ านวนรู
ท าลาย 1-3 รู/ต้น และเร่ิมพบรอยท าลายร้อยละ 7 ตัง้แตข้่าวโพดอาย ุ7 วนั ในแปลงควบคมุ (T1) และการระบาดจะรุนแรงเพิ่มมากขึน้เมื่อ
ข้าวโพดอาย ุ14 วนั เป็นร้อยละ 25-30 การปลอ่ยแมลงหางหนีบสนี า้ตาลและแตนเบียนไข ่Trichogramma sp. เมื่อข้าวโพดอาย ุ20 วนั และ 
30 วนั ลดความเสยีหายได้ร้อยละ 12.93 ได้ผลผลติสงูสดุ 1,316.32 กก./ไร่ มีก าไร 5,406.97 บาท สงูกวา่แปลงควบคมุ 2.11 เทา่ สว่นการ
ปลอ่ยแมลงหางหนีบ L. riparia และแตนเบียนไข ่Trichogramma sp. ลดความเสยีหายได้ร้อยละ 1.86 ได้ผลผลติรองลงมา 1,191.24 กก./ไร่ 
มีก าไร 3,338.56 บาท สงูกวา่แปลงควบคมุ 1.3 เทา่ ในฤดหูนาวการปลอ่ยแมลงหางหนีบสนี า้ตาลเป็นจดุร่วมกบัการปลอ่ยแตนเบียนไข ่
สามารถลดความเสยีหายลงได้ร้อยละ 9.46 ได้ผลผลติสงูสดุ 1,774.15 กก./ไร่ มีก าไร 2,839.22 บาท สงูกวา่แปลงควบคมุ 1.5 เทา่ สว่นการ
ปลอ่ยแมลงหางหนีบสนี า้ตาลบนต้นร่วมกบัการปลอ่ยแตนเบียนไข ่ได้ผลผลติรองลงมา 1,384.61  กก./ไร่ มีก าไร 2,111.70 บาท สงูกวา่แปลง
ควบคมุ 1.12 เทา่ 
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