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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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บทคัดย่ อ
การใช้ประโยชน์ของแมลงหางหนีบและแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. เพื่อควบคุมแมลง
ศัตรู ขา้ วโพดหวาน ในฤดูหนาว (พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 – มกราคม พ.ศ. 2549) และฤดูฝน (มิถุนายน –
สิ งหาคม พ.ศ. 2549) วางแผนการทดลอง แบบ RCBD ในฤดูหนาวการทดลองมี 3 กรรมวิธีคือ แปลง
ควบคุม (T1) แปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาล Proreus simulans บนต้นข้าวโพดร่ วมกับแตนเบียน
ไข่ (T2) และแปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาล P. simulans เป็ นจุดในแปลงร่ วมกับแตนเบียนไข่
(T3) ส่ วนในฤดูฝนการทดลองมี 3 กรรมวิธี คือแปลงควบคุม ( T1) แปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบ
Labidura riparia บนต้นข้าวโพดร่ วมกับแตนเบียนไข่ (T2) และแปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia
เป็ นจุดในแปลงร่ วมกับแตนเบียนไข่ ผลการทดลองพบว่าในฤดูหนาวแมลงศัตรู ขา้ วโพดที่สาคัญ 3 ชนิด
คือ หนอนเจาะลาต้นข้าวโพด หนอนกระทูผ้ กั และเพลี้ยอ่อน การปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาลเป็ นจุด
ในแปลงร่ วมกับแตนเบียนไข่ให้ผลผลิตข้าวโพดดีที่สุดและผลกาไร 2,839.22 บาท/ไร่ มากกว่าแปลง
ควบคุม 1.5 เท่า แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และสามารถลดความเสี ยหายได้ร้อยละ 11.45 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับแปลงไม่ปล่อยศัตรู ธรรมชาติ ส่ วนในฤดูฝนแมลงศัตรู ที่สาคัญคือ หนอนเจาะลาต้น
ข้าวโพด การปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia เป็ นจุดในแปลงร่ วมกับแตนเบียนไข่ได้ผลผลิตและกาไร
ข้าวโพดไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั แปลงควบคุม
คาสาคัญ: แมลงหางหนีบสี น้ าตาล, Proreus simulans, Labidura riparia, แตนเบียนไข่

คานา
ข้าวโพดหวานเป็ นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีพ้นื ที่ปลูกทั้ง
ประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี จาก 105,579 ไร่ ในปี 2537 เพิ่มขึ้นเป็ น 122,128 ไร่ ในปี 2539 และ 182,762 ไร่
ในปี 2542 โดยมีผลผลิต 187,383, 190,274 และ 338,236 ตัน ตามลาดับ ความต้องการผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น
ทาให้มีการขยายพื้นที่ปลูกอย่างกว้างขวาง สภาพนิเวศวิทยาจึงเปลี่ยนแปลงไปมีการสะสมปริ มาณแมลง
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรจึงต้องหาวิธีการรักษาผลผลิตโดยการใช้สารฆ่าแมลงซึ่งรวดเร็ ว ทา
ให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่ งผลให้การระบาดของแมลงศัตรู ขา้ วโพดใน
ปั จจุบนั จึงเพิ่มความรุ นแรงขึ้น แมลงศัตรู ขา้ วโพดที่สาคัญได้แก่ หนอนเจาะลาต้นข้าวโพด Ostrinia
furnacalis Guenee หนอนเจาะสมอฝ้ ายหรื อหนอนเจาะฝักข้าวโพด Heliothis armigera Hubner เพลี้ย
อ่อนข้าวโพด Rhopalosiphum maidis Fitch และเพลี้ยไฟ Frankliniella williamsi Hood ซึ่งบุญเนือง
และคณะ (2548ก) รายงานว่าหนอนเจาะลาต้นข้าวโพดจะเจาะเข้าทาลายส่ วนยอด ช่อดอกและลาต้น ทา
ให้ตน้ ชะงักการเจริ ญเติบโต ลาต้นหักล้มง่าย คุณภาพฝักเสี ย นอกจากนี้ยงั มีการระบาดของแมลงชนิด
อื่นๆ แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละแหล่งปลูก (วัชรา, 2544) ในปี พ.ศ. 2544 ที่สระบุรี
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ลพบุรี และนครราชสี มา ประสบปั ญหาหนอนเจาะลาต้นข้าวโพดระบาดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิ งหาคม
เนื่องจากฝนแล้งติดต่อกันเป็ นเวลานานเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของหนอนเจาะลาต้นข้าวโพด (วัชรา,
2545) การป้ องกันกาจัดหนอนเจาะลาต้นข้าวโพดที่เกษตรกรใช้กนั ทัว่ ไปคือ การหยอดยอดข้าวโพดด้วย
carbofuran (Furadan 3%G) อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวโพดอายุ 30 และ 45 วัน หรื อใช้สารฆ่าแมลง
ชนิดน้ าพ่น 3 ครั้ง ทุก 7 วัน เช่น sulprofos (Bolstar 720 EC) cypermethrin (Ripcord 15 เปอร์เซ็นต์ EC)
หรื อ cypermethrin 5 เปอร์เซ็นต์ EC พร้อมด้วย monocrotophos 20 เปอร์เซ็นต์ WSC พ่นสารฆ่าแมลง
เมื่อพบกลุ่มไข่หนอนเจาะลาต้นข้าวโพด 15 กลุ่มต่อข้าวโพด 100 ต้น หรื อเมื่อพบยอดข้าวโพดถูก
ทาลาย 40-50 เปอร์เซ็นต์ (อรนุช และวัชรา, 2540 ; กองกีฏและสัตววิทยา, 2539)
การควบคุมแมลงศัตรู ขา้ วโพดที่ให้ผลในระยะยาวคือ การใช้แตนเบียนไข่ และแมลงหางหนีบ
การปล่อยแมลงหางหนีบร่ วมกับการใช้สารฆ่าแมลงป้ องกันกาจัดเพลี้ยอ่อน 1 ครั้ง เมื่อพบปริ มาณเพลี้ย
อ่อนสู งถึงระดับเศรษฐกิจ ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากแปลงที่ปล่อยตามธรรมชาติ 87 เปอร์เซ็นต์ (วัชรา
และอรนุช, 2542 อ้างตาม วัชรา, 2544) ทัศนีย ์ และคณะ (2548) รายงานว่าการปล่อยแมลงหางหนีบสี
น้ าตาล P. simulans ร่ วมกับแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. จานวน 2 ครั้ง ได้ผลกาไรดีที่สุด 4,199 บาท/
ไร่ หรื อมากกว่าแปลงควบคุม 3.3 เท่า นอกจากนั้นวัชรา (2544) แนะนาให้ปล่อยแมลงหางหนีบเมื่อ
ข้าวโพดอายุ 20-40 วัน ถูกทาลายร้อยละ 20 พบว่าแมลงหางหนีบสามารถเพิม่ ปริ มาณให้ทนั กับปริ มาณ
การเพิ่มประชากรของหนอนเจาะลาต้นข้าวโพดด้วย โดยเพิ่มจากร้อยละ 25 ในระยะเจริ ญทางลาต้นเป็ น
ร้อยละ 32.5 ในระยะฝักและยังพบไข่และตัวอ่อนในปริ มาณมาก โดยเริ่ มพบกลุ่มไข่เมื่อข้าวโพดอายุ 47
วัน วัชรา (2544) แนะนาการใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma sp. อัตรา 30,000-50,000 ตัวต่อไร่ จานวน
2-3 ครั้ง หรื อปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาล P. simulans เมื่อข้าวโพดอายุ 25 วัน ขณะที่ Felkl (1990)
รายงานการใช้ T. Evanescens ในประเทศฟิ ลิปินส์ อัตรา 140,000-160,000 ตัวต่อแฮกเตอร์ จะพบ
เปอร์เซ็นต์การเบียนในธรรมชาติสูงถึง ร้อยละ 74 ซึ่ง Chen and Yu (1992) กล่าวว่าควรปล่อยใช้
Trichogramma spp. เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลาต้นข้าวโพดในอัตราที่เหมาะสมและควรปล่อยเมื่อพบ
การทาลายในระยะแรก ส่ วน Shi and Zhang (2004) รายงานว่าแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. ที่
เหมาะสมต่อการใช้ควบคุมหนอนเจาะลาต้นข้าวโพดคือแตนเบียนไข่ T. evanescens และ T. ostriniae
มีศกั ยภาพในการเบียนดีที่สุด

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาประสิ ทธิภาพของแมลงหางหนีบในแปลงข้ าวโพดหวานทีป่ ลูกในฤดูหนาวและฤดูฝน
1. ฤดูหนาว ( 9 พฤศจิกายน 2548 - 31 มกราคม 2549) ปลูกข้าวโพดหวาน สลับสี ที่หมวด
พืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 3 กรรมวิธี 4 ซ้ า
คือ T1- แปลงควบคุม T2- แปลงปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาลบนต้นร่ วมกับแตนเบียนไข่ จานวน 500
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ตัว T3- แปลงปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาลเป็ นจุดในแปลงร่ วมกับการปล่อยแตนเบียนไข่จานวน 500
ตัว ปล่อยแมลงศัตรู ธรรมชาติจานวน 1 ครั้ง เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 14 วันหลังงอก
พื้นที่แปลง
ทดลองแต่ละซ้ ามีขนาด 4x6.5 ตารางเมตร ระยะปลูก 30x80 เซนติเมตร ใช้พลาสติกสู ง 50 เซนติเมตร
ล้อมรอบๆ บริ เวณแปลง ตรวจนับปริ มาณแมลงศัตรู พืชและศัตรู ธรรมชาติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. ฤดูฝน (5 มิถุนายน – 12 สิ งหาคม 2549) วางแผนการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองในฤดู
หนาว มี 3 กรรมวิธี จานวน 4 ซ้ า คือ T1- แปลงควบคุม T2- ปล่อยแมลงหางหนีบ Labidura riparia บน
ต้นร่ วมกับแตนเบียนไข่จานวน 500 ตัว T3- ปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia เป็ นจุดในแปลงร่ วมกับการ
ปล่อยแตนเบียนไข่จานวน 500 ตัว ปล่อยแมลงศัตรู ธรรมชาติจานวน 2 ครั้ง เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ
14 และ 21 วันหลังงอก ตรวจนับปริ มาณแมลงศัตรู พืชและศัตรู ธรรมชาติของข้าวโพดสัปดาห์ละ 1
ครั้ง
การบันทึกผลการทดลอง สุ่ มข้าวโพดหวานสลับสี จานวน 20 ต้นต่อซ้ า ในพื้นที่ 4x6.5 ตาราง
เมตร บันทึกชนิดและจานวนแมลงศัตรู พืชและศัตรู ธรรมชาติ จานวนต้นข้าวโพดและรู ที่ถูกหนอนเจาะ
ลาต้นเข้าทาลาย ปริ มาณเพลี้ยอ่อนให้คะแนนระดับ 0 - 3 การเก็บผลผลิตโดยเก็บฝักข้าวโพดหวานใน
แต่ละกรรมวิธี มาชัง่ และนับจานวนฝักข้าวโพด คัดเกรดฝัก ข้าวโพด 3 ระดับ คือ ระดับ A-C โดยเกรด
A มีขนาด 4x17 ซม. ขึ้นไป ราคา 1.50 บาท เกรด B มีขนาด 3 x15 ซม. ขึ้นไป ราคา 1.00 บาท และ
เกรด C มีขนาดต่ากว่า 3x15 ซม. ราคา 0.25 บาท จากนั้นชัง่ น้ าหนักฝักข้าวโพดวัดความกว้างและยาว
ของฝัก หลังเก็บผลผลิต ในฤดูหนาว 2 สัปดาห์ สุ่ มนับปริ มาณแมลงหางหนีบ นับจานวน และแยกวัย
ในแปลงโดยสุ่ มตัดต้นข้าวโพดจานวน 20 ต้น ต่อซ้ า ในพื้นที่ 4 x 6.5 ตารางเมตร ส่ วนในฤดูฝน หลัง
เก็บผลผลิตแล้ว 1 วัน สุ่ มนับปริ มาณแมลงหางหนีบ นับจานวน และแยกวัย เช่นเดียวกับในฤดูหนาว

ผลและวิจารณ์
การศึกษาประสิ ทธิภาพของแมลงหางหนีบในแปลงข้ าวโพดทีป่ ลูกในฤดูหนาวและฤดูฝน
1. ฤดูหนาว ความเสี ยหายของ ต้นข้าวโพดหวานสลับสี ที่เกิดจากหนอนเจาะลาต้น เพลี้ยอ่อน
และหนอนกระทูผ้ กั เพิม่ ขึ้น เรื่ อยๆ โดยพบความเสี ยหายสู งสุ ดเฉลี่ยร้อยละ 68.75 เมื่อข้าวโพดอายุ 48
วัน ซึ่ งเป็ นช่วงที่เริ่ มติดฝัก (Table 1) จานวนรู รอยทาลายที่เกิดจากหนอนเจาะลาต้นข้าวโพดสู งสุ ดเฉลี่ย
0.45 รู ต่อต้น ในแปลงควบคุม (Table 2) เมื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนการผลิต พบว่าแปลงควบคุม ( T1) ได้
ผลผลิต 1,328.20 กก./ไร่ มีกาไร 1,886.53 บาท แปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาล บนต้นร่ วมกับ
แตนเบียนไข่ ( T2) ได้ผลผลิต 1,384.61 กก./ไร่ มีกาไร 2,111.70 บาท ส่ วนแปลงปล่อยหางหนีบสี
น้ าตาลเป็ นจุดในแปลง ร่ วมกับแตนเบียนไข่ ( T3) ได้ผลผลิต 1,774.15 กก./ไร่ มีกาไรสู งสุ ด 2,839.22
บาท/ไร่ แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั แปลงควบคุม (Table 3) การปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาล
เป็ นจุดในแปลงให้ผลดีกว่าการปล่อยบนต้นข้าวโพดโดยตรง เนื่องจากแมลงไม่บอบช้ า เมื่อปล่อยลงใน
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แปลงแมลงหางหนีบจะรี บวิง่ ขึ้นไปหลบซ่อนตัวบนต้นข้าวโพดทันที นอกจากนี้ยงั เป็ นการ
ประหยัดเวลาลงอีกด้วย ผลการศึกษาสอดคล้องกับที่ทศั นีย ์ และคณะ (2548) รายงานว่าการปล่อยแมลง
หางหนีบสี น้ าตาลร่ วมกับแตนเบียนไข่Trichogramma sp. จานวน 2 ครั้ง ได้ผลกาไรดีที่สุด 4,199 บาท/ไร่
หรื อมากกว่าแปลงควบคุม 3.3 เท่านอกจากนี้บุญเนือง และคณะ (2548ข) ยังรายงานว่าในฤดูฝนการปล่อย
แมลงหางหนีบสี น้ าตาลร่ วมกับแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. ในแปลงข้าวโพดหวาน 2 ครั้ง/ฤดูปลูก
สามารถขายผลผลิตได้ 6,934 บาท/ไร่ ส่ วนแปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia ขายผลผลิตได้ 6,538
บาท/ไร่ ส่ วนแปลงควบคุมขายผลผลิตได้เพียง 6,440 บาท/ไร่
การเปรี ยบเทียบความเสี ยหายของข้าวโพดระหว่างแปลงควบคุมและแปลงปลดปล่อยแมลง
ศัตรู ธรรมชาติในฤดูหนาว พบว่าแปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบ สี น้ าตาลบนต้นร่ วมกับแตนเบียนไข่ ( T2)
มีความเสี ยหายลดลงร้อยละ 3.74 เมื่อเปรี ยบเทียบกับแปลงควบคุม (T1) ส่ วนแปลงปล่อย แมลงหาง
หนีบสี น้ าตาล เป็ นจุด ร่ วมกับการปล่อยแตนเบียนไข่ ( T3) มีความเสี ยหายลดลงร้อยละ 11.45 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับแปลงควบคุม ( Table 4) และหลังจากเก็บผลผลิตแล้วได้ทาการติดตามดูการแพร่
ขยายพันธุ์ของแมลงหางหนีบสี น้ าตาลในแปลงทดลองพบว่ามีประชากรแมลงหางหนีบสี น้ าตาล
กระจายทัว่ ทุกแปลง โดยเฉพาะแปลงที่มีการปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาลพบ เฉลี่ย 5.95 – 6.37 ตัวต่อ
ต้น และพบกลุ่มไข่ 7.50 – 10.00 กลุ่มจากต้นข้าวโพด 20 ต้น (Table 5) การทดลองครั้งนี้ปล่อยแมลง
หางหนีบสี น้ าตาลและแตนเบียนไข่เพียง 1 ครั้ง และปล่อยแมลงเร็ ว คือปล่อยเมื่อข้าวโพดอายุเพียง 14
วัน เนื่องจากความเสี ยหายจากการทาลายของหนอนเจาะลาต้นข้าวโพดน้อยเพื่อให้แมลงหางหนีบ
สามารถหาอาหารและแพร่ ขยายพันธุ์ต่อไปได้ หลังการเก็บผลผลิตพบว่าการทาลายจากหนอนเจาะลา
ต้นสู งสุ ดเฉลี่ย 2.0, 1.4 และ 1.45 รู ต่อต้น ในT1, T2 และ T3 ตามลาดับ (Table 6)
การทดลองในฤดูหนาวหนอนเจาะลาต้นข้าวโพดเข้าทาลายช้าและทาลายมากขึ้นเมื่อข้าวโพด
อายุ 48-56 วันหลังงอก หลังเก็บเกี่ยวต้นเสี ยหายเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 80.00, 70.00, 71.25 และจานวนรู ต่อ
ต้นเพิ่มขึ้นเป็ น 2.00, 1.40 และ 1.45 ใน T1, T2 และT3 ตามลาดับ ส่ วนปริ มาณแมลงหางหนีบสี น้ าตาล
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตพบปริ มาณแมลงหางหนีบสี น้ าตาลเพิ่มขึ้นเป็ น 0.69, 5.95 และ 6.37 ตัวต่อต้น ใน
T1, T2 และT3 ตามลาดับ จานวนรู ต่อต้นในฤดูหนาวมีนอ้ ยเพียง 1.40 – 2.00 รู ต่อต้น ทาให้ความ
เสี ยหายมีไม่มาก และการปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาลเป็ นจุดในแปลงและการปล่อยแมลงหางหนีบสี
น้ าตาลบนต้นข้าวโพดให้ผลผลิตใกล้เคียงกันแต่อย่างไรก็ตามการปล่อยแมลงหางหนีบแบบเป็ นจุดใน
แปลงจะทาให้แมลงได้รับการกระทบกระเทือนน้อย การขยายพันธุ์ของแมลงหางหนีบมีมากกว่าทาให้
มีประชากรมากส่ งผลทาให้แมลงหางหนีบสี น้ าตาลมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นด้วย
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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)
Damage of sweet corn (%)
Yield
Treatment
(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
Means of plant damage
(Day)
T1
T2
T3
Plant
Plant
Plant
Tunnel/plant
Tunnel/plant
Tunnel/plant
damage (%)
damage (%)
damage (%)
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 )
T1
1,328.20 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/

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

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

7
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
T1
T2
T3

Number of nymphs
Instar 1 Instar 2 Instar 3
5.00
21.50
26.25

0
30.00
20.00

No.
of adults

0
48.75
41.25

8.75
18.75
40.00

Total earwigs
per 20 plants
per
plant
13.75
0.69
119.00
5.95
127.50
6.37

Number of egg mass
per 20 per plant
plants
2.50
0.03
10.00
0.12
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
Plant damage
(%)
80.00

T2
Tunnel /plant
2.0 + 1.95

Plant damage
(%)
70.00

T3
Tunnel /plant
1.4 + 1.50

Plant damage
(%)
71.25

Tunnel /plant
1.45 + 0.50

2. ฤดูฝน พบจานวนรู รอยทาลายเฉลี่ย 2.05, 1.95 และ 1.95 รู ต่อต้น ในกรรมวิธี T1, T2 และ T3
ตามลาดับ ที่อายุ 42 วัน การทาลายของหนอนเจาะลาต้นลดลง แต่พบจานวนรู ทาลายสู งสุ ดเฉลี่ย 7.65,
5.70 และ 3.9 0 รู ต่อต้น และพบรอยทาลายที่เกิดจากหนอนเจาะ ฝักข้าวโพดเฉลี่ย 0.45, 0.80 และ 0.35
ฝักต่อต้น ในกรรมวิธี T1, T2 และ T3 ตามลาดับ (Table 7 )
สาหรับแมลงศัตรู ธรรมชาติที่ สาคัญคือ แมลงหางหนีบสี น้ าตาล โดยเริ่ มพบปริ มาณแมลงหาง
หนีบสี น้ าตาลเมื่อข้าวโพดอายุ 49 วันหลังงอก พบเฉลี่ยสู งสุ ดร้อยละ 41.25 ในกรรมวิธี T3 รองลงมาคือ
ร้อยละ 31.25 และ 27.5 0 ในกรรมวิธี T1 และ T2 ตามลาดับ มีจานวนตัวเฉลี่ย 1.65, 1.15 และ 5.5 0 ตัว
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ต่อต้น ในกรรมวิธีที่ T1, T2 และ T3 ตามลาดับ ( Table 8) เมื่ออายุ 56 วันพบจานวนแมลงหางหนีบสี
น้ าตาลเพิ่มขึ้นในกรรมวิธีที่ T2 และ T1 ร้อยละ 37.5 0 และ 35 .00 ไม่พบแมลงหางหนีบ L. riparia ใน
แปลงทดลอง
ปริ มาณความเสี ยหายของข้าวโพดหวานสลับสี ในฤดูฝน พบว่าในแปลงควบคุมมีปริ มาณความ
เสี ยหายเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ สู งสุ ดเมื่อข้าวโพดอายุ 42 วันเฉลี่ยร้อยละ 35.83 ใน T2 (Table 9) เมื่อเปรี ยบเทียบ
ต้นทุนการผลิต พบว่าแปลงควบคุม ( T1) ได้ผลผลิต 2,035.90 กก./ไร่ มีกาไร 4,294.23 บาท แปลง
ปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia บนต้นร่ วมกับแตนเบียนไข่ ( T2) ได้ผลผลิต 1,687.16 กก./ไร่ มีกาไร
2,142.12 บาท ส่ วนแปลงปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia เป็ นจุดในแปลงร่ วมกับการปล่อยแตนเบียน
ไข่ (T3) ได้ผลผลิต 2,010.26 กก./ไร่ มีกาไรสู งสุ ด 3,421.12 บาท อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ แปลงควบคุมจะ
มีผลผลิตและกาไรต่อไร่ สูงกว่าแปลงที่ปล่อยศัตรู ธรรมชาติแต่ผลกระทบในระยะยาวแปลงที่มีการ
ปล่อยแมลงศัตรู ธรรมชาติจะปลอดภัย(Table 10) และเมื่อเปรี ยบเทียบความเสี ยหายของข้าวโพดระหว่าง
แปลงควบคุมและแปลงปลดปล่อยแมลงศัตรู ธรรมชาติในฤดูฝน พบว่าแปลงปล่อยแมลงหางหนีบ L.
riparia บนต้นร่ วมกับแตนเบียนไข่ ( T2) มีความเสี ยหายลดลงร้อยละ 3.95 เมื่อเปรี ยบเทียบกับแปลง
ควบคุม ส่ วนแปลงปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia เป็ นจุดในแปลงร่ วมกับการปล่อยแตนเบียนไข่ (T3)
มีความเสี ยหายลดลงร้อยละ 6.30 เมื่อเปรี ยบเทียบกับแปลงควบคุม (Table 11) หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว
ได้ทาการติดตามดูการแพร่ ขยายพันธุ์ของแมลงหางหนีบ พบว่าปริ มาณประชากรของแมลงหางหนีบสี
น้ าตาลมากกว่าแมลงหางหนีบ L. riparia โดยเฉพาะแมลงหางหนีบสี น้ าตาลวัยที่ 1 พบเฉลี่ยสู งสุ ด 2.82
ตัวต่อต้น ในแปลงควบคุม(T1) (Table 12) ส่ วนแมลงหางหนีบ L. riparia พบตัวอ่อนวัยที่ 1 เฉลี่ยเพียง
0.07 ตัวต่อต้นในกรรมวิธี ที่ 2 หลังการเก็บผลผลิตพบรอยทาลายจากหนอนเจาะลาต้นสู งสุ ด 8.15 รู ต่อ
ต้นใน T2 (Table 13-14) และจากการสังเกตพฤติกรรมการออกหาอาหารของแมลงหางหนีบ L. riparia
ในเวลา 19.00 – 20.00 น. เมื่อข้าวโพดอายุ 50 วัน ไม่พบแมลงหางหนีบ L. riparia ในแปลงทดลองที่
ปล่อยแมลงศัตรู ธรรมชาติ แต่พบแมลงหางหนีบ L. riparia ในแปลงด้านข้างซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นที่โล่งแจ้ง
เฉลี่ย 25 ตัวต่อพื้นที่ 1 งาน ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงระหว่างการทดลองเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมมีฝน
ตกชุก (190.90 และ 222.00 มม.) มีวชั พืชขึ้นมากทาให้แมลงหางหนีบ L. riparia ไม่ชอบอยู่ ซึ่ ง ตรงกับ
การศึกษาของ บุญเนือง และคณะ (2548ก) ที่กล่าวว่าแมลงหางหนีบ L. riparia ชอบที่โล่งแจ้งตามแนว
ท้ายชายเขื่อน ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มีการพัดพาเอาเศษซากของสัตว์น้ า เช่น หอย ปู ปลา มาทับทมกัน ทาให้
เป็ นแหล่งอาหารที่ดีของแมลงหางหนีบ L. riparia ดังนั้นแมลงหางหนีบ L. riparia ที่ปล่อยในแปลง
อาจจะไม่ได้มีส่วนในการควบคุมหนอนเจาะลาต้นข้าวโพด
การทดลองในฤดูฝน หนอนเจาะลาต้นข้าวโพดเข้าทาลายเร็ วกว่าในฤดูหนาวและการทาลาย
มากที่ช่อดอก หลังเก็บเกี่ยวต้นเสี ยหายเพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 72.50, 78.75, 71.25 และจานวนรู ต่อต้น
เพิ่มขึ้นเป็ น 5.50, 8.15 และ 5.20 ใน T1, T2 และT3 ตามลาดับ ส่ วนปริ มาณแมลงหางหนีบสี น้ าตาล
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หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตพบปริ มาณแมลงหางหนีบสี น้ าตาล 2.82, 2.54 และ 2.66 ตัวต่อต้น ใน T1, T2 และ
T3 ตามลาดับ ในฤดูฝนมีความชื้นและแปลงทดลองไม่มีการใช้สารฆ่าแมลงทาให้แมลงหางหนีบสี
น้ าตาลมีการกระจายไปทัว่ ถึงแม้จะเป็ นแปลงที่ไม่มีการปล่อยแมลงศัตรู ธรรมชาติ สาหรับการทาลาย
ในฤดูฝนมีมากแต่ความเสี ยหายมีไม่มากแสดงว่าฝนมีส่วนทาให้พืชฟื้ นตัว อีกประการหนึ่งการที่ฝนตก
มาก ในช่วงที่ทดลองเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2549 เท่ากับ 222.00 และ190.90 มม. ซึ่ งสู งกว่า
ค่าเฉลี่ยของปริ มาณน้ าฝนในช่วง 4 ปี (2545 - 2548) ของเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ซึ่ งเท่ากับ 172
มม. และ 168.90 มม. (ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศเกษตร หมวดพืชไร่ ภาควิชาพืชไร่ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ส่ งผลให้ลาต้นเอียงน้ าฝนมาขังท่วมรู ทาให้ตวั หนอนตาย
นอกจากนั้นในกรรมวิธีที่ 2 มีตน้ ข้าวโพดที่เป็ นโรคยอดเน่าสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรี ยซึ่ งเป็ นสาเหตุให้ตน้
ข้าวโพดได้รับความเสี ยหายดังนั้นปั จจัยทั้งสองนี้เป็ นสาเหตุทาให้ผลผลิตลดลงมาก
Table 7 Damage caused by corn earworm in sweet corn after harvesting in rainy season
(5 June – 2 Augut 2006)
Days after
Means of plant damage
emergence
T1
T2
T3
(DAE)
Plant damage
Ear
Plant damage
Ear
Plant damage
Ear
(%)
damage
(%)
damage
(%)
damage
/plant
/plant
/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
T1
T2
T3
emergence
No. of individual
No. of individual
No. of individual
(DAE)
Per 20 plants Per plant Per 20 plants Per plant Per 20 plants
Per plant
42
49
56

0
31.25
35.00

0
1.65 + 1.12
2.65 + 1.34

0
27.50
37.50

0
1.15 + 1.11
1.40 + 1.23

0
41.25
23.75

0
5.50 + 2.50
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)
Damage of sweet corn (%)
Yield
Treatment
(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 )
T1
5,569.23
1,275.00
2,035.90 a
T2
T3
1/

1,687.16 b
2,010.26 a

3,484.62
4,776.92

1,342.50
1,355.80

Profit ( Baht / rai )
4,294.23 a 1/
2,142.12 b
3,421.12 a

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
T1
T2
T3

Number of nymphs
Instar 1 Instar 2 Instar 3
25.00
18.75
18.50

11.00
13.00
9.75

13.50
11.75
15.75

No.
Total earwigs
of adults per 20 plants
7.00
7.25
9.25

56.50
50.75
53.25

per plant
2.82
2.54
2.66

Number of egg mass
per 20 plants per plant
1.25
1.00
1.25

0.25
0.20
0.25

11
Table 13 Populations of common earwig, Labidura riparia in corn fields after harvesting during rainy
season (5 June – 2 August 2006)
Treatment
T1
T2
T3

Number of nymphs
Instar 1 Instar 2 Instar 3
0
0
0

0.25
0
0

0.25
1.50
0.50

No.
Total earwigs
of adults per 20 plants per plant
0.25
0
0.25

0.75
1.50
0.75

0.04
0.07
0.04

Number of egg mass
per plant per plant
0
0
0

0
0
0

Table 14 Damage of corn borer after harvesting during rainy season (5 June – 2 August 2006)
Means of plant damage hole
T1
T2
Plant damage (%) Tunnel/plant Plant damage (%) Tunnel/plant
72.5
5.50 + 3.54
78.75
8.15 + 7.05

T3
Plant damage (%) Tunnel/plant
71.25
5.20 + 4.24

สรุปผลการทดลอง
การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของแมลงหางหนีบและแตนเบียนไข่ในแปลงข้าวโพดที่ในฤดูหนาว
และฤดูฝน ในฤดูหนาวใช้แมลงหางหนีบสี น้ าตาล ส่ วนในฤดูฝนใช้แมลงหางหนีบ L. riparia พบว่าใน
ฤดูหนาวแมลงศัตรู ที่สาคัญได้แก่ หนอนเจาะลาต้นข้าวโพด หนอนกระทูผ้ กั และเพลี้ยอ่อน ความ
เสี ยหายจากหนอนเจาะลาต้นข้าวโพดมากที่สุดเมื่อข้าวโพดอายุ 48 วันหลังงอก ร้อยละ 26.25, 1.25 และ
5.00 จานวนรู 0.26, 0.01 และ 0.10 รู ต่อต้นในแปลงควบคุม แปลงปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาลบนต้น
ร่ วมกับแตนเบียนไข่และแปลงปล่อยแมลงหางหนีบสี น้ าตาลเป็ นจุดในแปลงร่ วมกับแตนเบียนไข่
ตามลาดับ แปลงปล่อยแมลงหางหนีบเป็ นจุดในแปลงร่ วมกับแตนเบียนไข่ให้ผลผลิตและกาไรสู งกว่า
แปลงควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้ผลผลิต 1,774.15 กก.ต่อไร่ กาไร 2,839.22 บาทต่อไร่ และ
สามารถลดความเสี ยหายลงได้ร้อยละ 11.45 เมื่อเปรี ยบเทียบกับแปลงควบคุม
ในฤดูฝนแมลงศัตรู ที่สาคัญได้แก่ หนอนเจาะลาต้นข้าวโพด ตัวหนอนเข้าทาลายตั้งแต่ขา้ วโพด
อายุ 14 วัน เร็ วกว่าในฤดูหนาว ความเสี ยหายและรู ทาลายมากกว่าในฤดูหนาว ความเสี ยหายในเมื่อ
ข้าวโพดอายุ 42 วัน ร้อยละ 86.25, 73.75 และ 60.00 จานวนรู 7.65, 5.75 และ 3.90 รู ต่อต้น ในแปลง
ควบคุม แปลงปล่อยแมลงหางหนีบ L. riparia บนต้นร่ วมกับแตนเบียนไข่และแปลงปล่อยแมลงหาง
หนีบ L. riparia เป็ นจุดในแปลงร่ วมกับแตนเบียนไข่ตามลาดับ ผลผลิตและกาไรในแปลงปล่อยแมลง
หางหนีบ L. riparia ไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั แปลงควบคุม
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