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ABSTRACT 
Earwigs and egg parasitoids were utilized to control insect pests of sweet corn in cold season 

(November 2005 – January 2006) and wet season (June – August 2006). The experiment in cold 
season comprised of three treatments: control (T1), and two methods of releasing brown earwig, 
Proreus simulans (release earwigs to corn stalk directly; T2 and spotted release of earwigs in the area; T3) 
+ egg parasitoid. In wet season, three treatments were control (T1) and two methods of releasing 
common earwig Labidura  riparia as in cold season. The results indicated that in cold season, major 
insect pests were corn stem borer, common cutworm and corn leaf aphid. In T3 corn yield of 1,774.15 
kg/rai and profit of 2,839.22 Baht/rai were significantly higher than T1. The reduction of damage 
percentage in T3 was 11.45 compared with untreated control. In rainy season, major insect pests was 
corn stem borer. Spotted release of common earwigs in the area + egg parasitoid (T3) gave non 
significant difference in yield and profit compared with untreated control (T1). 
Keywords:   brown earwig, Proreus simulans, common earwig, Labidura riparia  
                      egg parasitoid, Trichogramma sp.   
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บทคดัย่อ 
การใชป้ระโยชน์ของแมลงหางหนีบและแตนเบียนไข่ Trichogramma sp.  เพื่อควบคุมแมลง

ศตัรูขา้วโพดหวาน  ในฤดูหนาว (พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 – มกราคม พ.ศ. 2549)  และฤดูฝน (มิถุนายน – 
สิงหาคม พ.ศ. 2549) วางแผนการทดลอง แบบ RCBD ในฤดูหนาวการทดลองมี 3 กรรมวธีิคือ แปลง
ควบคุม (T1) แปลงท่ีปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาล Proreus simulans บนตน้ขา้วโพดร่วมกบัแตนเบียน
ไข่ ( T2)   และแปลงท่ีปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาล  P. simulans เป็นจุดในแปลงร่วมกบัแตนเบียนไข่ 
(T3)  ส่วนในฤดูฝนการทดลองมี 3 กรรมวธีิ  คือแปลงควบคุม ( T1)  แปลงท่ีปล่อยแมลงหางหนีบ 
Labidura riparia บนตน้ขา้วโพดร่วมกบัแตนเบียนไข่ (T2)  และแปลงท่ีปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia 
เป็นจุดในแปลงร่วมกบัแตนเบียนไข่ ผลการทดลองพบวา่ในฤดูหนาวแมลงศตัรูขา้วโพดท่ีส าคญั 3 ชนิด 
คือ หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด  หนอนกระทูผ้กั และเพล้ียอ่อน การปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลเป็นจุด
ในแปลงร่วมกบัแตนเบียนไข่ใหผ้ลผลิตขา้วโพดดีท่ีสุดและผลก าไร 2,839.22 บาท/ไร่ มากกวา่แปลง
ควบคุม  1.5  เท่า แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสามารถลดความเสียหายไดร้้อยละ 11.45 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัแปลงไม่ปล่อยศตัรูธรรมชาติ ส่วนในฤดูฝนแมลงศตัรูท่ีส าคญัคือ หนอนเจาะล าตน้
ขา้วโพด การปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia เป็นจุดในแปลงร่วมกบัแตนเบียนไข่ไดผ้ลผลิตและก าไร
ขา้วโพดไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัแปลงควบคุม 
ค าส าคัญ: แมลงหางหนีบสีน ้าตาล, Proreus simulans,  Labidura riparia,  แตนเบียนไข่ 

 
ค าน า 

ขา้วโพดหวานเป็นพืชอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศ  มีพื้นท่ีปลูกทั้ง
ประเทศเพิ่มมากข้ึนทุกปีจาก 105,579 ไร่ ในปี 2537 เพิ่มข้ึนเป็น 122,128 ไร่ในปี 2539 และ 182,762 ไร่
ในปี 2542 โดยมีผลผลิต 187,383, 190,274 และ 338,236 ตนั ตามล าดบั ความตอ้งการผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
ท าใหมี้การขยายพื้นท่ีปลูกอยา่งกวา้งขวาง สภาพนิเวศวทิยาจึงเปล่ียนแปลงไปมีการสะสมปริมาณแมลง
เพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เกษตรกรจึงตอ้งหาวธีิการรักษาผลผลิตโดยการใชส้ารฆ่าแมลงซ่ึงรวดเร็ว ท า
ใหมี้ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม ส่งผลใหก้ารระบาดของแมลงศตัรูขา้วโพดใน
ปัจจุบนัจึงเพิ่มความรุนแรงข้ึน แมลงศตัรูขา้วโพดท่ีส าคญัไดแ้ก่ หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด Ostrinia 
furnacalis Guenee หนอนเจาะสมอฝ้ายหรือหนอนเจาะฝักขา้วโพด  Heliothis armigera Hubner เพล้ีย
อ่อนขา้วโพด Rhopalosiphum maidis Fitch และเพล้ียไฟ Frankliniella williamsi Hood  ซ่ึงบุญเนือง 
และคณะ (2548ก) รายงานวา่หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดจะเจาะเขา้ท าลายส่วนยอด ช่อดอกและล าตน้  ท า
ใหต้น้ชะงกัการเจริญเติบโต ล าตน้หกัลม้ง่าย คุณภาพฝักเสีย  นอกจากน้ียงัมีการระบาดของแมลงชนิด
อ่ืนๆ แตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละแหล่งปลูก (วชัรา, 2544) ในปี พ.ศ. 2544  ท่ีสระบุรี  
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ลพบุรี และนครราชสีมา ประสบปัญหาหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดระบาดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม  
เน่ืองจากฝนแลง้ติดต่อกนัเป็นเวลานานเหมาะสมต่อการขยายพนัธ์ุของหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด  (วชัรา, 
2545) การป้องกนัก าจดัหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดท่ีเกษตรกรใชก้นัทัว่ไปคือ  การหยอดยอดขา้วโพดดว้ย 
carbofuran (Furadan 3%G) อตัรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือขา้วโพดอายุ 30 และ 45 วนั หรือใชส้ารฆ่าแมลง
ชนิดน ้าพน่ 3 คร้ัง ทุก 7 วนั เช่น sulprofos (Bolstar 720 EC) cypermethrin (Ripcord 15 เปอร์เซ็นต์ EC) 
หรือ cypermethrin 5 เปอร์เซ็นต์  EC พร้อมดว้ย monocrotophos 20 เปอร์เซ็นต์  WSC พน่สารฆ่าแมลง
เม่ือพบกลุ่มไข่หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด 15 กลุ่มต่อขา้วโพด 100 ตน้ หรือเม่ือพบยอดขา้วโพดถูก
ท าลาย 40-50 เปอร์เซ็นต์ (อรนุช และวชัรา, 2540 ; กองกีฏและสัตววทิยา, 2539)  
 การควบคุมแมลงศตัรูขา้วโพดท่ีใหผ้ลในระยะยาวคือ การใชแ้ตนเบียนไข่ และแมลงหางหนีบ 
การปล่อยแมลงหางหนีบร่วมกบัการใชส้ารฆ่าแมลงป้องกนัก าจดัเพล้ียอ่อน 1 คร้ัง เม่ือพบปริมาณเพล้ีย
อ่อนสูงถึงระดบัเศรษฐกิจ ท าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึนจากแปลงท่ีปล่อยตามธรรมชาติ 87 เปอร์เซ็นต์  (วชัรา 
และอรนุช, 2542 อา้งตาม วชัรา, 2544) ทศันีย ์และคณะ (2548) รายงานวา่การปล่อยแมลงหางหนีบสี
น ้าตาล P.  simulans ร่วมกบัแตนเบียนไข่ Trichogramma  sp.  จ  านวน 2 คร้ัง ไดผ้ลก าไรดีท่ีสุด 4,199 บาท/
ไร่  หรือมากกวา่แปลงควบคุม 3.3 เท่า  นอกจากนั้นวชัรา (2544) แนะน าใหป้ล่อยแมลงหางหนีบเม่ือ
ขา้วโพดอาย ุ20-40 วนั ถูกท าลายร้อยละ 20 พบวา่แมลงหางหนีบสามารถเพิ่มปริมาณใหท้นักบัปริมาณ
การเพิ่มประชากรของหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดดว้ย โดยเพิ่มจากร้อยละ 25 ในระยะเจริญทางล าตน้เป็น
ร้อยละ 32.5 ในระยะฝักและยงัพบไข่และตวัอ่อนในปริมาณมาก โดยเร่ิมพบกลุ่มไข่เม่ือขา้วโพดอาย ุ 47 
วนั วชัรา  (2544) แนะน าการใชแ้ตนเบียนไข่ Trichogramma sp. อตัรา 30,000-50,000 ตวัต่อไร่ จ านวน 
2-3 คร้ัง หรือปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาล P. simulans เม่ือขา้วโพดอายุ 25 วนั ขณะท่ี Felkl (1990) 
รายงานการใช ้ T. Evanescens ในประเทศฟิลิปินส์ อตัรา 140,000-160,000 ตวัต่อแฮกเตอร์ จะพบ
เปอร์เซ็นตก์ารเบียนในธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 74 ซ่ึง Chen and Yu (1992) กล่าววา่ควรปล่อยใช ้
Trichogramma spp. เพื่อการควบคุมหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดในอตัราท่ีเหมาะสมและควรปล่อยเม่ือพบ
การท าลายในระยะแรก ส่วน Shi and Zhang (2004) รายงานวา่แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. ท่ี
เหมาะสมต่อการใชค้วบคุมหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดคือแตนเบียนไข่ T. evanescens  และ T.  ostriniae 
มีศกัยภาพในการเบียนดีท่ีสุด 
   

อปุกรณ์และวธิีการ 
การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงหางหนีบในแปลงข้าวโพดหวานทีป่ลูกในฤดูหนาวและฤดูฝน  

1. ฤดูหนาว ( 9 พฤศจิกายน 2548  - 31 มกราคม 2549)  ปลูกขา้วโพดหวาน สลบัสี  ท่ีหมวด
พืชผกั คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 3 กรรมวธีิ  4 ซ ้ า 
คือ T1- แปลงควบคุม T2- แปลงปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลบนตน้ร่วมกบัแตนเบียนไข่ จ  านวน 500 
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ตวั T3- แปลงปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลเป็นจุดในแปลงร่วมกบัการปล่อยแตนเบียนไข่จ  านวน 500 
ตวั ปล่อยแมลงศตัรูธรรมชาติจ านวน 1 คร้ัง เม่ือขา้วโพดอายปุระมาณ 14 วนัหลงังอก พื้นท่ีแปลง
ทดลองแต่ละซ ้ ามีขนาด 4x6.5  ตารางเมตร ระยะปลูก 30x80 เซนติเมตร ใชพ้ลาสติกสูง 50 เซนติเมตร 
ลอ้มรอบๆ บริเวณแปลง ตรวจนบัปริมาณแมลงศตัรูพืชและศตัรูธรรมชาติสัปดาห์ละ 1 คร้ัง   
       2. ฤดูฝน ( 5 มิถุนายน – 12 สิงหาคม 2549) วางแผนการทดลองเช่นเดียวกบัการทดลองในฤดู
หนาว มี 3 กรรมวธีิ จ  านวน 4 ซ ้ า คือ T1- แปลงควบคุม T2- ปล่อยแมลงหางหนีบ Labidura riparia บน
ตน้ร่วมกบัแตนเบียนไข่จ  านวน 500 ตวั T3- ปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia เป็นจุดในแปลงร่วมกบัการ
ปล่อยแตนเบียนไข่จ  านวน 500 ตวั ปล่อยแมลงศตัรูธรรมชาติจ านวน 2 คร้ัง เม่ือขา้วโพดอายปุระมาณ 
14 และ 21  วนัหลงังอก  ตรวจนบัปริมาณแมลงศตัรูพืชและศตัรูธรรมชาติของขา้วโพดสัปดาห์ละ 1 
คร้ัง   

การบันทกึผลการทดลอง สุ่มขา้วโพดหวานสลบัสีจ านวน 20 ตน้ต่อซ ้ า ในพื้นท่ี 4x6.5 ตาราง
เมตร บนัทึกชนิดและจ านวนแมลงศตัรูพืชและศตัรูธรรมชาติ จ  านวนตน้ขา้วโพดและรูท่ีถูกหนอนเจาะ
ล าตน้เขา้ท าลาย ปริมาณเพล้ียอ่อนใหค้ะแนนระดบั 0 - 3   การเก็บผลผลิตโดยเก็บฝักขา้วโพดหวานใน
แต่ละกรรมวธีิ มาชัง่และนบัจ านวนฝักขา้วโพด   คดัเกรดฝักขา้วโพด 3 ระดบั คือ ระดบั A-C โดยเกรด 
A มีขนาด 4x17 ซม. ข้ึนไป ราคา 1.50 บาท   เกรด B มีขนาด 3 x15 ซม. ข้ึนไป ราคา 1.00 บาท และ
เกรด C มีขนาดต ่ากวา่ 3 x15 ซม. ราคา 0.25 บาท จากนั้นชัง่น ้าหนกัฝักขา้วโพดวดัความกวา้งและยาว
ของฝัก หลงัเก็บผลผลิต ในฤดูหนาว 2 สัปดาห์ สุ่มนบัปริมาณแมลงหางหนีบ นบัจ านวน และแยกวยั
ในแปลงโดยสุ่มตดัตน้ขา้วโพดจ านวน 20 ตน้ ต่อซ ้ า ในพื้นท่ี   4 x 6.5 ตารางเมตร ส่วนในฤดูฝน หลงั
เก็บผลผลิตแลว้ 1 วนั สุ่มนบัปริมาณแมลงหางหนีบ นบัจ านวน และแยกวยั เช่นเดียวกบัในฤดูหนาว 

 

ผลและวจิารณ์ 
การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงหางหนีบในแปลงข้าวโพดทีป่ลูกในฤดูหนาวและฤดูฝน  

1. ฤดูหนาว  ความเสียหายของ ตน้ขา้วโพดหวานสลบัสี ท่ีเกิดจากหนอนเจาะล าตน้ เพล้ียอ่อน
และหนอนกระทูผ้กัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  โดยพบความเสียหายสูงสุดเฉล่ียร้อยละ 68.75    เม่ือขา้วโพดอาย ุ48 
วนั ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเร่ิมติดฝัก (Table 1) จ านวนรูรอยท าลายท่ีเกิดจากหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดสูงสุดเฉล่ีย 
0.45 รูต่อตน้ ในแปลงควบคุม  (Table 2) เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิต พบวา่แปลงควบคุม ( T1) ได้
ผลผลิต 1,328.20  กก./ไร่ มีก าไร  1,886.53  บาท แปลงท่ีปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาล บนตน้ร่วมกบั
แตนเบียนไข่ ( T2) ไดผ้ลผลิต 1,384.61  กก./ไร่  มีก าไร 2,111.70 บาท ส่วนแปลงปล่อยหางหนีบสี
น ้าตาล เป็นจุดในแปลง ร่วมกบัแตนเบียนไข่ ( T3) ไดผ้ลผลิต 1,774.15 กก./ไร่ มีก าไรสูงสุด 2,839.22  
บาท/ไร่  แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัแปลงควบคุม (Table 3) การปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาล
เป็นจุดในแปลงใหผ้ลดีกวา่การปล่อยบนตน้ขา้วโพดโดยตรง  เน่ืองจากแมลงไม่บอบช ้า เม่ือปล่อยลงใน
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แปลงแมลงหางหนีบจะรีบวิง่ข้ึนไปหลบซ่อนตวับนตน้ขา้วโพดทนัที นอกจากน้ียงัเป็นการ
ประหยดัเวลาลงอีกดว้ย  ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัท่ีทศันีย ์และคณะ (2548) รายงานวา่การปล่อยแมลง
หางหนีบสีน ้าตาลร่วมกบัแตนเบียนไข่ Trichogramma  sp.  จ  านวน 2 คร้ัง ไดผ้ลก าไรดีท่ีสุด 4,199 บาท/ไร่  
หรือมากกวา่แปลงควบคุม 3.3 เท่า นอกจากน้ีบุญเนือง และคณะ (2548ข) ยงัรายงานวา่ในฤดูฝนการปล่อย
แมลงหางหนีบสีน ้าตาลร่วมกบัแตนเบียนไข ่  Trichogramma sp.  ในแปลงขา้วโพดหวาน 2 คร้ัง/ฤดูปลูก 
สามารถขายผลผลิตได ้6,934 บาท/ไร่ ส่วนแปลงท่ีปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia ขายผลผลิตได ้6,538 
บาท/ไร่ ส่วนแปลงควบคุมขายผลผลิตไดเ้พียง 6,440 บาท/ไร่  

การเปรียบเทียบความเสียหายของขา้วโพดระหวา่งแปลงควบคุมและแปลงปลดปล่อยแมลง
ศตัรูธรรมชาติในฤดูหนาว พบวา่แปลงท่ีปล่อยแมลงหางหนีบ สีน ้าตาลบนตน้ร่วมกบัแตนเบียนไข่ ( T2) 
มีความเสียหายลดลงร้อยละ 3.74 เม่ือเปรียบเทียบกบัแปลงควบคุม  (T1) ส่วนแปลงปล่อย แมลงหาง
หนีบสีน ้าตาล เป็นจุด ร่วมกบัการปล่อยแตนเบียนไข่ ( T3) มีความเสียหายลดลงร้อยละ 11.45  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัแปลงควบคุม ( Table 4 ) และหลงัจากเก็บผลผลิตแลว้ไดท้  าการติดตามดูการแพร่
ขยายพนัธ์ุของแมลงหางหนีบสีน ้าตาลในแปลงทดลองพบวา่มีประชากรแมลงหางหนีบสีน ้าตาล
กระจายทัว่ทุกแปลง  โดยเฉพาะแปลงท่ีมีการปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลพบ เฉล่ีย 5.95 – 6.37 ตวัต่อ
ตน้ และพบกลุ่มไข่ 7.50 – 10.00 กลุ่มจากตน้ขา้วโพด 20 ตน้  (Table 5) การทดลองคร้ังน้ีปล่อยแมลง
หางหนีบสีน ้าตาลและแตนเบียนไข่เพียง 1 คร้ัง และปล่อยแมลงเร็ว คือปล่อยเม่ือขา้วโพดอายเุพียง 14 
วนั  เน่ืองจากความเสียหายจากการท าลายของหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดนอ้ยเพื่อใหแ้มลงหางหนีบ
สามารถหาอาหารและแพร่ขยายพนัธ์ุต่อไปได้   หลงัการเก็บผลผลิตพบวา่การท าลายจากหนอนเจาะล า
ตน้สูงสุดเฉล่ีย 2.0, 1.4 และ 1.45 รูต่อตน้ ในT1, T2 และ T3 ตามล าดบั (Table 6)  

การทดลองในฤดูหนาวหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดเขา้ท าลายชา้และท าลายมากข้ึนเม่ือขา้วโพด
อาย ุ48-56 วนัหลงังอก หลงัเก็บเก่ียวตน้เสียหายเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 80.00, 70.00, 71.25 และจ านวนรูต่อ
ตน้เพิ่มข้ึนเป็น 2.00, 1.40 และ 1.45 ใน  T1, T2 และT3 ตามล าดบั  ส่วนปริมาณแมลงหางหนีบสีน ้าตาล
หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตพบปริมาณแมลงหางหนีบสีน ้าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 0.69, 5.95 และ 6.37 ตวัต่อตน้ ใน 
T1, T2 และT3 ตามล าดบั จ  านวนรูต่อตน้ในฤดูหนาวมีนอ้ยเพียง 1.40 – 2.00 รูต่อตน้  ท าใหค้วาม
เสียหายมีไม่มาก และการปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลเป็นจุดในแปลงและการปล่อยแมลงหางหนีบสี
น ้าตาลบนตน้ขา้วโพดใหผ้ลผลิตใกลเ้คียงกนัแต่อยา่งไรก็ตามการปล่อยแมลงหางหนีบแบบเป็นจุดใน
แปลงจะท าใหแ้มลงไดรั้บการกระทบกระเทือนนอ้ย  การขยายพนัธ์ุของแมลงหางหนีบมีมากกวา่ท าให้
มีประชากรมากส่งผลท าใหแ้มลงหางหนีบสีน ้าตาลมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนดว้ย 
 
 
 



 

 

6 

Table 1 Damage of sweet corn caused by corn stem borer, corn leaf aphid and common cutworm in 
cold season (9 November 2005 – 31 January 2006)  

Treatment 
Damage of sweet corn (%) Yield  

(Kg/ 4 x 6.5 m2) 12 20 29 35 41 48 
T1 8.75 7.28 13.44 31.00 50.25 68.75 21.63 
T2 1.25 41.25 37.50 43.25 18.75 15.00 21.65 
T3 8.75 9.05 2.93 58.75 21.25 10.00 25.00 

 

Table 2 Damage of sweet corn caused by corn stem borer in cold season  
 (9 November 2005 – 31 January 2006)  

DAE 
(Day) 

 Means of plant damage  

T1 T2 T3 
Plant 
damage (%) 

Tunnel/plant 
Plant 
damage (%) 

Tunnel/plant 
Plant 
damage (%) 

Tunnel/plant 

12 2.50 0.01 + 1.33 0 0 0 0 
20 0 0 2.50 0.05 + 0.75 1.25 0.01 + 0.55 
29 5.00 0.1 + 0.51 0 0 0 0 
35 1.25 0.01 + 0.56 3.25 0.15 + 0.45 1.25 0.01 + 0.15 
41 7.50 0.15 + 0.89 1.25 0.01 + 0.05 2.50 0.50 + 0.54 
48 26.25 0.45 + 0.05 1.25 0.01 + 0.25 5.00 0.10 + 0.85 
57 12.50 0.25 + 0.05 0 0 3.75 0.10 + 0.56 
62 25.00 0.25 + 0.10 7.50 0.15 + 0.56 13.75 0.20 + 0.18 
69 28.75 0.35 + 0.20 25.00 0.25 + 0.51 22.50 0.30 + 0.13 

 

Table 3  Yield, cost and profit of sweet corn grown during cold season 
                (9 November 2005 – 31 January 2006)  

Treatment  Yield ( Kg / rai )   Benefit ( Baht / rai ) Cost ( Baht / rai ) Profit ( Baht / rai ) 
T1 1,328.20 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. 
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Table 4 Comparison of plant damage caused by corn leaf aphid and corn stem borer among sweet corn 
fields releasing natural enemies   during cold season (9 November 2005 – 31 January 2006)  

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

29.91 26.17 18.46 T2 =  - 3.74 
T3 =  -11.45 

 

Table 5 Populations of brown earwig, Proreus simulans in corn fields after harvesting during cold season  
                 (9 November 2005 – 31 January 2006) 

 
Treatment 

Number of nymphs No. 
of adults 

Total earwigs Number of egg mass 
Instar 1 Instar 2 Instar 3 per 20 plants 

 
per 

plant 
per 20 
plants 

per plant 

T1 5.00 0 0 8.75 13.75 0.69 2.50 0.03 
T2 21.50 30.00 48.75 18.75 119.00 5.95 10.00 0.12 
T3 26.25 20.00 41.25 40.00 127.50 6.37 7.50 0.09 

 

Table 6  Plant damage and tunnel caused by corn stem borer after harvesting during cold season 
               (9 November 2005 – 31 January 2006) 

 Means of plant damage  

T1 T2 T3 
Plant damage 

(%) 
Tunnel /plant 

Plant damage 
(%) 

Tunnel /plant 
Plant damage 

(%) 
Tunnel /plant 

80.00 2.0 +  1.95 70.00 1.4  +  1.50 71.25 1.45 +  0.50 
 
2. ฤดูฝน พบจ านวนรูรอยท าลายเฉล่ีย 2.05, 1.95 และ 1.95 รู ต่อตน้ ในกรรมวธีิ T1, T2 และ T3 

ตามล าดบั ท่ีอาย ุ42 วนั การท าลายของหนอนเจาะล าตน้ลดลง แต่พบจ านวนรูท าลายสูงสุดเฉล่ีย 7.65, 
5.70 และ 3.9 0 รูต่อตน้ และพบรอยท าลายท่ีเกิดจากหนอนเจาะ ฝักขา้วโพดเฉล่ีย 0.45, 0.80 และ 0.35 
ฝักต่อตน้ ในกรรมวธีิ T1, T2 และ T3 ตามล าดบั (Table 7 )  

ส าหรับแมลงศตัรูธรรมชาติท่ีส าคญัคือ แมลงหางหนีบสีน ้าตาล โดยเร่ิมพบปริมาณแมลงหาง
หนีบสีน ้าตาลเม่ือขา้วโพดอาย ุ49 วนัหลงังอก พบเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 41.25 ในกรรมวธีิ T3 รองลงมาคือ
ร้อยละ 31.25 และ 27.5 0 ในกรรมวธีิ T1 และ T2 ตามล าดบั มีจ านวนตวัเฉล่ีย 1.65, 1.15 และ 5.5 0 ตวั
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ต่อตน้ ในกรรมวธีิท่ี T1, T2 และ T3 ตามล าดบั ( Table 8 ) เม่ืออาย ุ56 วนัพบจ านวนแมลงหางหนีบสี
น ้าตาลเพิ่มข้ึนในกรรมวธีิท่ี T2 และ T1 ร้อยละ 37.5 0 และ 35 .00 ไม่พบแมลงหางหนีบ L. riparia ใน
แปลงทดลอง 

ปริมาณความเสียหายของขา้วโพดหวานสลบัสีในฤดูฝน พบวา่ในแปลงควบคุมมีปริมาณความ
เสียหายเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ สูงสุดเม่ือขา้วโพดอาย ุ42 วนัเฉล่ียร้อยละ 35.83  ใน T2 (Table 9) เม่ือเปรียบเทียบ
ตน้ทุนการผลิต พบวา่แปลงควบคุม ( T1) ไดผ้ลผลิต 2,035.90  กก./ไร่ มีก าไร 4,294.23 บาท แปลง
ปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia บนตน้ร่วมกบัแตนเบียนไข่ ( T2) ไดผ้ลผลิต 1,687.16 กก./ไร่ มีก าไร 
2,142.12 บาท ส่วนแปลงปล่อยแมลงหางหนีบ  L. riparia เป็นจุดในแปลงร่วมกบัการปล่อยแตนเบียน
ไข่ (T3) ไดผ้ลผลิต 2,010.26 กก./ไร่ มีก าไรสูงสุด 3,421.12 บาท อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่แปลงควบคุมจะ
มีผลผลิตและก าไรต่อไร่สูงกวา่แปลงท่ีปล่อยศตัรูธรรมชาติแต่ผลกระทบในระยะยาวแปลงท่ีมีการ
ปล่อยแมลงศตัรูธรรมชาติจะปลอดภยั(Table 10) และเม่ือเปรียบเทียบความเสียหายของขา้วโพดระหวา่ง
แปลงควบคุมและแปลงปลดปล่อยแมลงศตัรูธรรมชาติในฤดูฝน พบวา่แปลงปล่อยแมลงหางหนีบ  L. 
riparia บนตน้ร่วมกบัแตนเบียนไข่ ( T2) มีความเสียหายลดลงร้อยละ 3.95 เม่ือเปรียบเทียบกบัแปลง
ควบคุม ส่วนแปลงปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia เป็นจุดในแปลงร่วมกบัการปล่อยแตนเบียนไข่ (T3) 
มีความเสียหายลดลงร้อยละ 6.30 เม่ือเปรียบเทียบกบัแปลงควบคุม (Table 11)  หลงัจากเก็บผลผลิตแลว้
ไดท้  าการติดตามดูการแพร่ขยายพนัธ์ุของแมลงหางหนีบ พบวา่ปริมาณประชากรของแมลงหางหนีบสี
น ้าตาลมากกวา่แมลงหางหนีบ L. riparia โดยเฉพาะแมลงหางหนีบสีน ้าตาลวยัท่ี 1 พบเฉล่ียสูงสุด 2.82 
ตวัต่อตน้ ในแปลงควบคุม(T1) (Table 12) ส่วนแมลงหางหนีบ  L. riparia พบตวัอ่อนวยัท่ี 1 เฉล่ียเพียง 
0.07 ตวัต่อตน้ในกรรมวธีิ ท่ี 2 หลงัการเก็บผลผลิตพบรอยท าลายจากหนอนเจาะล าตน้สูงสุด 8.15 รูต่อ
ตน้ใน T2 (Table 13-14)  และจากการสังเกตพฤติกรรมการออกหาอาหารของแมลงหางหนีบ L. riparia 
ในเวลา 19.00 – 20.00 น. เม่ือขา้วโพดอาย ุ50 วนั ไม่พบแมลงหางหนีบ L. riparia ในแปลงทดลองท่ี
ปล่อยแมลงศตัรูธรรมชาติ แต่พบแมลงหางหนีบ  L. riparia ในแปลงดา้นขา้งซ่ึงมีลกัษณะเป็นท่ีโล่งแจง้
เฉล่ีย 25 ตวัต่อพื้นท่ี 1 งาน ทั้งน้ีเน่ืองจากในช่วงระหวา่งการทดลองเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมมีฝน
ตกชุก (190.90 และ 222.00 มม.) มีวชัพืชข้ึนมากท าใหแ้มลงหางหนีบ  L. riparia ไม่ชอบอยู ่ ซ่ึงตรงกบั
การศึกษาของ บุญเนือง และคณะ (2548ก) ท่ีกล่าววา่แมลงหางหนีบ L. riparia  ชอบท่ีโล่งแจง้ตามแนว
ทา้ยชายเข่ือน ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีการพดัพาเอาเศษซากของสัตวน์ ้า เช่น หอย ปู ปลา มาทบัทมกนั ท าให้
เป็นแหล่งอาหารท่ีดีของแมลงหางหนีบ L. riparia  ดงันั้นแมลงหางหนีบ L. riparia ท่ีปล่อยในแปลง
อาจจะไม่ไดมี้ส่วนในการควบคุมหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด 

การทดลองในฤดูฝน หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดเขา้ท าลายเร็วกวา่ในฤดูหนาวและการท าลาย
มากท่ีช่อดอก หลงัเก็บเก่ียวตน้เสียหายเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 72.50, 78.75, 71.25 และจ านวนรูต่อตน้
เพิ่มข้ึนเป็น 5.50, 8.15 และ 5.20 ใน  T1, T2 และT3 ตามล าดบั ส่วนปริมาณแมลงหางหนีบสีน ้าตาล 
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หลงัเก็บเก่ียวผลผลิตพบปริมาณแมลงหางหนีบสีน ้าตาล 2.82, 2.54 และ 2.66 ตวัต่อตน้ ใน T1, T2 และ
T3 ตามล าดบั ในฤดูฝนมีความช้ืนและแปลงทดลองไม่มีการใชส้ารฆ่าแมลงท าใหแ้มลงหางหนีบสี
น ้าตาลมีการกระจายไปทัว่ถึงแมจ้ะเป็นแปลงท่ีไม่มีการปล่อยแมลงศตัรูธรรมชาติ   ส าหรับการท าลาย
ในฤดูฝนมีมากแต่ความเสียหายมีไม่มากแสดงวา่ฝนมีส่วนท าใหพ้ืชฟ้ืนตวั  อีกประการหน่ึงการท่ีฝนตก
มาก ในช่วงท่ีทดลองเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2549 เท่ากบั 222.00 และ190.90 มม. ซ่ึงสูงกวา่
ค่าเฉล่ียของปริมาณน ้าฝนในช่วง 4 ปี (2545 - 2548) ของเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม  ซ่ึงเท่ากบั 172 
มม. และ 168.90 มม. (ขอ้มูลจากสถานีตรวจอากาศเกษตร หมวดพืชไร่ ภาควชิาพืชไร่ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น) ส่งผลใหล้ าตน้เอียงน ้าฝนมาขงัท่วมรูท าใหต้วัหนอนตาย     
นอกจากนั้นในกรรมวธีิท่ี 2 มีตน้ขา้วโพดท่ีเป็นโรคยอดเน่าสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรียซ่ึงเป็นสาเหตุใหต้น้
ขา้วโพดไดรั้บความเสียหายดงันั้นปัจจยัทั้งสองน้ีเป็นสาเหตุท าใหผ้ลผลิตลดลงมาก  
 

Table 7 Damage caused by corn earworm in sweet corn after harvesting in rainy season  
                 (5 June – 2  Augut 2006) 

Days after 
emergence 

(DAE) 

 Means of plant damage  

T1 T2 T3 
Plant damage 

(%) 
Ear 

damage 
/plant 

Plant damage 
(%) 

Ear 
damage 
/plant 

Plant damage 
(%) 

Ear 
damage 
/plant 

42 10.00 0.45 17.50 0.80 8.75 0.35 

49 26.25 1.25 15.00 0.65 8.75 0.35 
56 16.25 0.70 10.00 0.45 11.25 0.55 

 
Table 8 Populations of brown earwig, Proreus simulans in corn fields during rainy season 
               (5 June – 2  August 2006) 

Days after 
emergence 

(DAE) 

T1 T2 T3 
No. of individual No. of individual No. of individual 

Per 20 plants Per plant Per 20 plants Per plant Per 20 plants Per plant 

42 0 0 0 0 0 0 
49 31.25 1.65 + 1.12 27.50 1.15 + 1.11 41.25 5.50 + 2.50 
56 35.00 2.65 + 1.34 37.50 1.40 + 1.23 23.75 1.40 + 2.56 
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Table 9  Damage of sweet corn caused by corn stem borer, corn leaf aphid and common cutworm in 

rainy season  (5 June – 2 August 2006) 

Treatment 
Damage of sweet corn (%) Yield  

(Kg/ 4 x 6.5 m2) 17 21 28 35 42 49 
T1 0.83 25.00 27.92 27.08 35.83 23.33 23.64 
T2 0.42 27.50 15.83 24.58 28.75 19.17 19.58 
T3 0.42 19.17 12.50 27.08 23.33 19.67 23.40 

 
Table 10 Yield, cost and profit of sweet corn grown during rainy season 

              (5 June – 2 August 2006) 
Treatment  Yield ( Kg / rai )   Benefit ( Baht / rai ) Cost ( Baht / rai ) Profit ( Baht / rai ) 

T1 2,035.90 a 
 

5,569.23 1,275.00 4,294.23 a 1/ 

T2    1,687.16 b  3,484.62 1,342.50 2,142.12 b 
T3    2,010.26 a 4,776.92 1,355.80 3,421.12 a 

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

 
Table 11 Comparison of plant damage caused by aphid and corn stem borer among sweet corn fields 

releasing natural enemies   during rainy season (5 June – 2 August 2006) 
Means of plant damage (%) 

T1 T2 T3 +  /  - (%) 
23.33 19.38 17.03 T2 =  - 3.95 

T3 =  - 6.30 
 

Table 12 Populations of brown earwig, Proreus simulans in corn fields after harvesting during rainy 
season (5 June – 2  August 2006) 

 
Treatment 

Number of nymphs No. 
of adults 

Total earwigs  Number of egg mass 
Instar 1 Instar 2 Instar 3 per 20 plants per plant per 20 plants per  plant 

T1 25.00 11.00 13.50 7.00 56.50 2.82 1.25 0.25 
T2 18.75 13.00 11.75 7.25 50.75 2.54 1.00 0.20 
T3 18.50 9.75 15.75 9.25 53.25 2.66 1.25 0.25 
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Table 13   Populations of common earwig, Labidura riparia in corn fields after harvesting during rainy 
                   season  (5 June – 2  August 2006)        

 

Table 14 Damage of corn borer after harvesting during rainy season (5 June – 2 August 2006)        
 Means of plant damage hole 

T1 T2 T3 
Plant damage (%) Tunnel/plant Plant damage (%) Tunnel/plant  Plant damage (%) Tunnel/plant 

72.5 5.50 + 3.54 78.75 8.15 + 7.05 71.25 5.20 + 4.24 
 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงหางหนีบและแตนเบียนไข่ในแปลงขา้วโพดท่ีในฤดูหนาว

และฤดูฝน ในฤดูหนาวใชแ้มลงหางหนีบสีน ้าตาล ส่วนในฤดูฝนใชแ้มลงหางหนีบ L. riparia พบวา่ใน
ฤดูหนาวแมลงศตัรูท่ีส าคญัไดแ้ก่ หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด หนอนกระทูผ้กั และเพล้ียอ่อน ความ
เสียหายจากหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดมากท่ีสุดเม่ือขา้วโพดอาย ุ48 วนัหลงังอก ร้อยละ 26.25, 1.25 และ 
5.00  จ านวนรู 0.26, 0.01 และ 0.10  รูต่อตน้ในแปลงควบคุม แปลงปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลบนตน้
ร่วมกบัแตนเบียนไข่และแปลงปล่อยแมลงหางหนีบสีน ้าตาลเป็นจุดในแปลงร่วมกบัแตนเบียนไข่ 
ตามล าดบั แปลงปล่อยแมลงหางหนีบเป็นจุดในแปลงร่วมกบัแตนเบียนไข่ใหผ้ลผลิตและก าไรสูงกวา่
แปลงควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดผ้ลผลิต 1,774.15 กก.ต่อไร่ ก าไร 2,839.22 บาทต่อไร่  และ
สามารถลดความเสียหายลงไดร้้อยละ 11.45 เม่ือเปรียบเทียบกบัแปลงควบคุม 

ในฤดูฝนแมลงศตัรูท่ีส าคญัไดแ้ก่ หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด  ตวัหนอนเขา้ท าลายตั้งแต่ขา้วโพด
อาย ุ14 วนั เร็วกวา่ในฤดูหนาว ความเสียหายและรูท าลายมากกวา่ในฤดูหนาว ความเสียหายในเม่ือ
ขา้วโพดอาย ุ42 วนั ร้อยละ 86.25, 73.75 และ 60.00 จ านวนรู 7.65, 5.75 และ 3.90 รูต่อตน้ ในแปลง
ควบคุม แปลงปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia บนตน้ร่วมกบัแตนเบียนไข่และแปลงปล่อยแมลงหาง
หนีบ L. riparia เป็นจุดในแปลงร่วมกบัแตนเบียนไข่ตามล าดบั ผลผลิตและก าไรในแปลงปล่อยแมลง
หางหนีบ L. riparia  ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัแปลงควบคุม 

 
Treatment 

Number of nymphs No. 
of adults 

Total earwigs Number of egg mass 
Instar 1 Instar 2 Instar 3 per 20 plants per  plant per  plant per plant 

T1 0 0.25 0.25 0.25 0.75 0.04 0 0 
T2 0 0 1.50 0 1.50 0.07 0 0 
T3 0 0 0.50 0.25 0.75 0.04 0 0 
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