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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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บทคัดย่ อ
การใช้ประโยชน์ของแมลงหางหนีบและแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหวานในฤดูฝนและฤดูหนาว
ในฤดูฝนการทดลองมี 3 กรรมวิธี คือ แปลงควบคุม, การปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลProreus simulans ร่วมกับแตนเบียนไข่ และการปล่อย
แมลงหางหนีบ Labidura riparia ร่วมกับแตนเบียนไข่ ส่วนในฤดูหนาวการทดลองมี 3 กรรมวิธี คือ แปลงควบคุม, การปล่อยแมลงหาง
หนีบสีน ้าตาลบนต้ นข้ าวโพดร่วมกับแตนเบียนไข่ และการปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลเป็ นจุดร่วมกับการปล่อยแตนเบียนไข่ ผลการทดลอง
พบว่าในฤดูฝนการปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลและแตนเบียนไข่ให้ ผลดีที่สดุ โดยได้ กาไร5,406.97 บาท/ไร่ มากกว่าแปลงควบคุม 2.11 เท่า
ส่วนการปล่อยแมลงหางหนีบL. riparia และแตนเบียนไข่ได้ กาไร3,338.56 บาท/ไร่ มากกว่าแปลงควบคุม 1.3 เท่า ส่วนในฤดูหนาวพบว่าการ
ปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลเป็ นจุดร่วมกับแตนเบียนไข่ ได้ ผลผลิตข้ าวโพดดีทดโดยได้
ี่สุ
กาไร 2,839.22 บาท/ไร่ มากกว่าแปลงควบคุม 1.5
เท่า
คาสาคัญ: หนอนเจาะลาต้ นข้ าวโพด แมลงหางหนีบแตนเบียนไข่ การควบคุมโดยชีววิธี
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ข้ าวโพดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญของประเทศ สามารถส่งออกได้ ประมาณ 82,000 ตัน คิดเป็ น มูลค่า 2,100 ล้ านบาท
http:///www.dld.go.th/nutrition/exgibition/ARTICLE /Artile Q. html แต่ปัญหาการปลูกข้ าวโพดที่สาคัญคือ หนอนเจาะลาต้ นข้ าวโพดที่
ทาลายข้ าวโพดสูงสุด 56.7 % (บุญเนืองและคณะ, 2548ก) โดยตัวหนอนจะเจาะเข้ าทาลายส่วนยอด ช่อดอกและลาต้ น ทาให้ ต้นชะงักการ
เจริ ญเติบโต ลาต้ นหักล้ มง่าย คุณภาพฝั กเสีย การป้องกันกาจัดแมลงศัตรูข้าวโพดทีให้่ ผลในระยะยาวคือ การใช้ แตนเบียนไข่ แมลงหางหนีบ
วัชราและอรนุช (2542) รายงานว่าแมลงหางหนีบสีน ้าตาล Proreus simulans Stallen สามารถควบคุมปริ มาณของหนอนเจาะลาต้ นข้ าวโพด
ได้ เมื่อปล่อยอัตรา 0.25 – 1 ตัว /ต้ น และสามารถนามาปล่อยในพืชอื่นๆ เช่น ฝ้ าย พืชน ้ามัน และไม้ ดอกไม้ ประดับ ในอัตรา100 ตัว/ไร่ โดย
ปล่อยในช่วงเช้ าหรื อเย็นhttp://pmc09.doae.go.th/bio-use/untilled/204.pdf ทัศนีย์ และคณะ (2548) รายงานว่าการปล่อยแมลงหางหนีบสี
น ้าตาล P. simulans Stallen ร่วมกับแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. จานวน 2 ครัง้ ได้ ผลกาไรดีที่สดุ 4,199 บาท/ไร่ หรื อมากกว่าแปลง
ควบคุม 3.3 เท่า ส่วนBounneuang et al. (2005) รายว่าแมลงหางหนีบสีน ้าตาลชอบกินเพลี ้ยอ่อน เพศผู้กินเพลี ้ยอ่อนเฉลีย่ 11.9 ตัว ส่วนเพศ
เมียกินเพลี ้ยอ่อนเฉลีย่ 45.5 ตัว ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นีจึ้ งมีวตั ถุประสงค์ที่จะใช้ ประโยชน์จากแตนเบียนไขและแมลงหาง ในการควบคุมปริ มาณ
หนอนเจาะลาต้ นข้ าวโพด
อุปกรณ์ และวิธีการ
ทดสอบประสิทธิภาพแมลงหางหนีบและแตนเบียนไข่ Trichograamma sp. ในแปลงข้ าวโพดฤดูกาลต่ างๆ ดังนี ้
1. ฤดู ฝน (มิ ถุนายน – กรกฎาคม 25 48) ปลูกข้ าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวหวาน ที่หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบRCBD 3 กรรมวิธี 4 ซ ้า คือ T1- แปลงควบคุม T2 - แปลงทดสอบที่ปล่อยแมลงหางหนีบสี
น ้าตาล P. simulans และแตนเบียนไข่ 2 ครัง้ T3 - แปลงทดสอบที่ปล่อยแมลงหางหนีบ Labidura riparia Pallas และแตนเบียนไข่ 2 ครัง้
แปลงทดลองขนาด 4x 6.5 เมตร2 ระยะปลูก 30 x 80 เซนติเมตร ใช้ พลาสติกสูง 50 เซนติเมตร ล้ อมรอบๆ บริ เวณแปลงในแต่ละกรรมวิธี
2. ฤดูหนาว (พฤศจิกายน 2548– มกราคม 2549) ทาการทดลองคล้ ายกันกับในฤดูฝน แต่ปลูกข้ าวโพดหวานสลับสี การทดลอง
3 กรรมวิธี 4 ซ ้า คือT1- แปลงควบคุม T2- แปลงปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลลงบนต้ นร่วมกับแตนเบียนไข่ จานวน 500 ตัวT3- แปลงปล่อย
หางหนีบสีน ้าตาลเป็ นจุดร่วมกับการปล่อยแตนเบียนไข่จานวน 500 ตัว สารวจ
แปลงสัปดาห์ละ 1 ครัง้ สุม่ ตรวจนับข้ าวโพดจานวน 20 ต้ นต่อ
ซ ้า บันทึกชนิดแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ คัดคุณภาพฝั กแบ่งเป็ น 3 เกรด คือ เกรดA มีขนาด 4x17 ซม. ขึ ้นไป ราคา 1.50 บาท เกรด
B มีขนาด 3x15 ซม. ขึ ้นไป ราคา 1.00 บาท และเกรดC มี ขนาดต่ากว่า 3x15 ซม. ราคา 0.25 บาทและมีการติดตามประชากรของแมลงหาง
หนีบหลังการเก็บผลผลิตข้ าวโพด 2 สัปดาห์ โดยสุม่ ตรวจนับปริ มาณแมลงหางหนีบบนต้ นข้ าวโพด จานวน 20 ต้ นแปลงทดลอง
ต่อ
ผลการทดลองและวิจารณ์
การทดลองในฤดูฝนพบว่าแปลงควบคุม (T1) ได้ ผลผลิต 1,118.51 กก./ไร่ มีกาไร 2,561.97 บาท แปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบ P.
simulans และแตนเบียนไข่ (T2) ได้ ผลผลิต 1,316.32 กก./ไร่ มีกาไรสูงสุด 5,406.97 บาท ผลกาไรสูงกว่า T1 และ T3 แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญยิ่งทางสถิติ ส่วนแปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia และแตนเบียนไข่ (T3) ได้ ผลผลิต 1,191.24 กก./ไร่ มีกาไร 3,338.56 บาท
(Table 1) การปล่อยแมลงหางหนีบ P. simulans และแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. สามารถลดความเสียหายของข้ าวโพดได้ 12.93%
(Table 2) หลังจากเก็บผลผลิต 2 สัปดาห์ได้ ทาการติดตามดูการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงหางหนีบP. simulans ในแปลงทดลองพบ แมลงหาง
หนีบเฉลีย่ 4.39 ตัวต่อต้ น ใน T2 เป็ นตัวอ่อนวัย 3 สูงสุด 323 ตัว (Table 3) ส่วนการปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia และแตนเบียนไข่
Trichogramma sp. สามารถลดความเสียหายของข้ าวโพดได้ เพียง 1.86% จากรายงานของบุญเนือง และคณะ (2548ก) พบว่าแมลงหาง
หนีบ L. riparia ระยะตัวเต็มวัยจะบินออกจากแปลงทดลองเพื่อหากินเหยื่อในเวลากลางคืนและอาศัยอยูใ่ นโพรงใต้ ดินในเวลากลางวัน การ
ปล่อยแมลงหางหนีบP. simulans และแตนเบียนไข่Trichogramma sp. จานวน 2 ครัง้ สามารถควบคุมหนอนเจาะลาต้ นไม่ให้ ระบาดรุนแรง
ในฤดูฝนได้ โดยสามารถลดความเสียหายได้ 12.93 % มีรายได้ เพิ่ม 74 % ส่วนการปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia และแตนเบียนไข่
Trichogramma sp. สามารถลดความเสียหายของข้ าวโพดได้ 1.86% มีรายได้ เพิ่ม 41.39 % ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของบุญเนือง และคณะ
(2548ข) รายงานว่าในฤดูฝนการปลดปล่อยแมลงหางหนีบ P. simulans และแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. ในแปลงปลูกข้ าวโพดหวาน
จานวน 2 ครัง้ /ฤดูปลูกสามารถขายผลผลิตได้ 6,934 บาท/ไร่ ส่วนแปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบL. riparia ขายผลผลิตได้ 6,538 บาท/ไร่ ส่วน
แปลงควบคุม ขายผลผลิตได้ เพียง 6,440 บาท/ไร่การติดตามปริ มาณแมลงหางหนีบหลังการเก็บผลผลิตแล้ ว 2 สัปดาห์ พบว่าแมลงหางหนีบ
P. simulans มีปริ มาณเพิ่มขึ ้นทุกกรรมวิธี

การทดลองในฤดูหนาว พบว่าแปลงควบคุม T( 1) ได้ ผลผลิต 1,328.00 กก./ไร่ มีกาไร 1,886.53 บาท แปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบสี
น ้าตาล P. simulans ลงบนต้ นข้ าวโพดร่วมกับแตนเบียนไข่ (T2) ได้ ผลผลิต 1,384.61 กก./ไร่ มีกาไร 2,111.70 บาท ส่วนแปลงปล่อยหางหนีบ
สีน ้าตาลเป็ นจุดร่วมกับการปล่อยแตนเบียนไข่ T( 3) ได้ ผลผลิต 1,774.15 กก./ไร่ มีกาไรสูงสุด 2,839.22 บาท (Table 4 ) การปล่อยหางหนีบสี
น ้าตาลเป็ นจุดร่วมกับการปล่อยแตนเบียนไข่ T( 3) สามารถลดการทาลายลงได้ 9.46% (Table 5) หลังจากเก็บผลผลิตได้ ทาการติดตามดูการ
แพร่ขยายพันธุ์ของแมลงหางหนีบสีน ้าตาลในแปลงทดลองพบแมลงหางหนีบสีน ้าตาลสูงสุดเฉลีย่ 1.69 ตัวต่อต้ น ในแปลง T2 โดยพบวัย 3
สูงสุด เฉลีย่ 48.75 ตัว (Table 6)
Table 1 Yield, cost and profit of sweet waxy corn grown during rainy season
Treatment
Yield ( Kg / rai )
Benefit ( Baht / rai )
T1
1,118.51a
3,836.97
T2
1,316.32 a
6,799.79
T3
1,191.24 a
4,709.67
1/

Cost ( Baht / rai )
1,275.00
1,392.82
1,371.11

Profit ( Baht / rai )
2,561.97 b 1/
5,406.97 a
3,338.56 b

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 )
T1
1,328.00 b
3,161.53
1,275.00
T2
1,384.61 b
3,442.31
1,330.61
T3
1,774.15 a
4,161.52
1,322.30
1/

Profit ( Baht / rai )
1,886.53 b 1/
2,111.70 ab
2,839.22 a

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
Number of
Treatment
Number of nymphs
Mean /plant
Adults
Egg masses
Instar 1
Instar 2
Instar 3
T1
T2
T3

5
21.50
26.25

0
30
20

0
48.75
41.25

8.75
18.75
40

2.50
10
7.50

0.20
1.60
1.69

สรุ ป
การระบาดของหนอนเจาะลาต้ นข้ าวโพดในฤดูฝนมีความรุนแรงมากกว่าฤดูแล้ ง เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้ างแห้ งแล้ ง พบจานวนรู
ทาลาย 1-3 รู/ต้ น และเริ่ มพบรอยทาลายร้ อยละ 7 ตังแต่
้ ข้าวโพดอายุ 7 วัน ในแปลงควบคุม (T1) และการระบาดจะรุนแรงเพิ่มมากขึ ้นเมื่อ
ข้ าวโพดอายุ 14 วัน เป็ นร้ อยละ 25-30 การปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลและแตนเบียนไข่Trichogramma sp. เมื่อข้ าวโพดอายุ 20 วัน และ
30 วัน ลดความเสียหายได้ ร้อยละ 12.93 ได้ ผลผลิตสูงสุด 1,316.32 กก./ไร่ มีกาไร 5,406.97 บาท สูงกว่าแปลงควบคุม 2.11 เท่า ส่วนการ
ปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia และแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. ลดความเสียหายได้ร้อยละ 1.86 ได้ ผลผลิตรองลงมา 1,191.24 กก./ไร่
มีกาไร 3,338.56 บาท สูงกว่าแปลงควบคุม 1.3 เท่า ในฤดูหนาวการปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลเป็ นจุดร่วมกับการปล่อยแตนเบียนไข่
สามารถลดความเสียหายลงได้ร้อยละ 9.46 ได้ ผลผลิตสูงสุด 1,774.15 กก./ไร่ มีกาไร 2,839.22 บาท สูงกว่าแปลงควบคุม 1.5 เท่า ส่วนการ
ปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลบนต้ นร่วมกับการปล่อยแตนเบียนไข่ ได้ ผลผลิตรองลงมา 1,384.61 กก./ไร่ มีกาไร 2,111.70 บาท สูงกว่าแปลง
ควบคุม 1.12 เท่า
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