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Abstract 

The efficacy test of natural enemies to control  insect pests in waxy corn was conducted in three farmers’ field 
namely  Sommai (F1),Vittaya(F2) and Wichian (F3) during cold season ( October 2007-January 2008) at Ban Fang, 
Khon Kaen province . Randomized  Complete Block Design (RCBD) was used with three treatments and four 
replications  for each treatment. The treatments comprised of control (T1- farmers’ practice ), releasing of brown 
earwig, Proreus simulans + egg  parasitoid, Trichogramma sp.(T2) and plot releasing egg  parasitoid(T3). Five 
species of key pests were recorded in the farmer’s fields. Corn plant damages, in T1,T2 and T3 caused by corn stem 
borer at the age of 42 days  were in the range of 0 - 37.5 %.  The numbers of tunnels/plant were in the range of 0 - 
0.54 . The incomes obtained from T1,T2 and T3  were 8,316.7,7,583.3 and  9,400.0 Baht/rai for F1 ;  
16,250.0,16,198.0and 21,400.0 Baht/rai  for F2; and 10,817.0,9,767.0 and 10,733.0 Baht/rai for F3 However, the 
treatments of each farmer showed no significant difference.  

 
บทคัดย่อ 

การทดสอบประสทิธิภาพของศตัรูธรรมชาติในการควบคมุแมลงศตัรูข้าวโพดข้าวเหนียวในแปลงเกษตรกร 3 ราย(นาย
สมหมาย,F1; นายวิทยา,F2; และนายวิเชียร,F3 )ที่อ าเภอบ้านฝาง จงัหวดัขอนแก่น ในช่วงฤดหูนาว(19 ตลุาคม พ.ศ.2550  - 10 
มกราคม พ.ศ. 2551)วางแผนการทดลองแบบ Randomized  Complete Block Design (RCBD) มี3 กรรมวิธีแตล่ะกรรมวิธีมี 4 ซ า้  
กรรมวิธีทัง้ 3 ประกอบด้วย  แปลงควบคมุที่เป็นวิธีปฏิบตัิของเกษตรกร( T1) แปลงที่ใช้แมลงหางหนีบสนี า้ตาลและแตนเบียนไข ่
Trichogramma sp. (T2) และแปลงที่ใช้แตนเบียนไข(่T3) ผลจากการศกึษาพบแมลงศตัรูข้าวโพดที่ส าคญั 5 ชนิด  ความเสยีหายที่
เกิดจากหนอนเจาะล าต้นข้าวโพดใน 3 กรรมวิธี เมื่อข้าวโพดอาย ุ 42 วนั อยูใ่นช่วง 0 - 37.5 % จ านวนรูเจาะอยูใ่นช่วง 0 - 0.54 รู/
ต้น รายได้ในกรรมวิธี T1,T2 และ T3 แปลง  F1 เ ทา่กบั 8,316.7,7,583.3 และ 9,400.0 บาท/ไร่ แปลง  F2 เทา่กบั
16,250.0,16,198.0 และ 21,400.0 บาท/ไร่ และแปลง F3 เทา่กบั 10,817.0 ,9,767.0 และ 10,733.0 บาท/ไร่ ตามล าดบั กรรมวิธี
ในทกุแปลงไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ  

ค ำน ำ 
แมลงศตัรูข้าวโพดที่ส าคญัที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่การปลกูข้าวโพดหวาน ได้แก่ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด หนอนเจาะฝัก
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ก าจดัแมลงศตัรูข้าวโพดที่ให้ผลในระยะยาวคือ การใช้แตนเบียนไข ่และแมลงหางหนีบ การปลอ่ยแมลงหางหนีบร่วมกบัการใช้สารฆา่
แมลงป้องกนัก าจดัเพลีย้ออ่น 1 ครัง้ เมื่อพบปริมาณเพลีย้ออ่นสงูถึงระดบัเศรษฐกิจ ท าให้มีรายได้เพิ่มขึน้จากแปลงที่ปลอ่ยตาม
ธรรมชาต ิ87 เปอร์เซ็นต์ (วชัรา และอรนชุ, 2542 อ้างตาม วชัรา, 2544)   นอกจากนัน้ทศันีย์ และคณะ (2548) รายงานวา่การปลอ่ย
แมลงหางหนีบสนี า้ตาล P.  simulans  Stallen ร่วมกบัแตนเบียนไข ่Trichogramma  spp.  จ านวน 2 ครัง้ ได้ผลก าไรดีที่สดุ 4,199 บาท/
ไร่  หรือมากกวา่แปลงควบคมุ 3.3 เทา่ ดงันัน้จึงเป็นความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่เกษตรกรจะเลอืกใช้วิธีการควบคมุโดยใช้แมลงศตัรู
ธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีดงักลา่ว และเนื่องจากข้าวโพดหวานเป็นพืชราคาดีและตลาดมีความต้องการสงู มีการปลกูทัว่ไปใน
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณุภาพของผลผลติเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องค านงึถึงในอนาคตโดยเฉพาะการใช้สารเคมีอยา่งไม่
ระมดัระวงั ซึง่อาจมีพิษตกค้างในผลผลติได้อีกด้วย 

อุปกรณ์และวิธีการ 
เช่าแปลงปลกูข้าวโพดข้าวเหนียวหนองบวั และข้าวโพดเทียน ในแปลงเกษตรกรจ านวน 3 ราย คือ นายสมหมาย สดีาคณุ, 

นายวิทยา จารย์โพธ์ิ และ นายวิเชียร จนัทะวงษ์ ช่วงฤดหูนาว ( 19 ตลุาคม 2550  - 10 มกราคม  2551) วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD มี3 กรรมวิธี4 ซ า้ คือ T1- แปลงควบคมุ (กรรมวิธีของเกษตรกรที่มีวิธีการปฏิบตัิแตกตา่งกนั) T2- แปลงปลอ่ยแมลงหางหนีบ
สนี า้ตาลเป็นจดุร่วมกบัแตนเบียนไข ่และ T3-แปลงปลอ่ยแตนเบียนไข ่ ปลอ่ยแมแ่มลงหางหนีบสนี า้ตาลพร้อมกลุม่ไขใ่กล้ฟักอตัรา 
1 ตวัตอ่ 2 ต้น และปลอ่ยแตนเบียนไขอ่ตัรา 20,000 ตวัตอ่ไร่   พืน้ท่ีแปลงทดลองมีขนาด 1 งาน ใช้ระยะปลกู 40 x60 ซม. หยอด
เมลด็ 3-4 เมลด็ตอ่หลมุ ตรวจนบัปริมาณแมลงศตัรูพืชและศตัรูธรรมชาติสปัดาห์ละ 1 ครัง้ บนัทกึจ านวนต้นข้าวโพดและรูที่ถกู
หนอนเจาะล าต้นเข้าท าลาย ปริมาณเพลีย้ออ่นให้คะแนนระดบั 1-3 (ระดบั 1 มีปริมาณเพลีย้ออ่น 1-50 ตวั ระดบั 2 มีปริมาณเพลีย้
ออ่น 51-100 ตวัระดบั 3 มีปริมาณเพลีย้ออ่นมากกวา่ 100 ตวัขึน้ไป) การเก็บผลผลติโดยเก็บฝักข้าวโพดในแตล่ะกรรมวิธีสุม่เก็บใน
พืน้ท่ี 3x4 ตารางเมตร จ านวน 4 จดุ  มาชัง่น า้หนกัและนบัจ านวนฝักข้าวโพด   คดัเกรดฝักข้าวโพด 2 ระดบั คือระดบั AและB (เกรด 
A มีความยาวฝักมากกวา่ 10 ซม. ขึน้ไป เกรด B มีความยาวฝัก 8-10 ซม.) จากนัน้ชัง่น า้หนกัฝัก วดัความกว้างและความยาวของ
ฝัก หลงัเก็บผลผลติสุม่ตดัต้นข้าวโพดจ านวน 20 ต้นตอ่ซ า้ นบัปริมาณแมลงหางหนีบสนี า้ตาลทนัที 

ผล 
จากการศกึษาพบแมลงศตัรูข้าวโพดที่ส าคญั 5 ชนิด คือ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด หนอนกระทู้ผกั หนอนกระทู้

ควายพระอินทร์ หนอนเจาะฝัก และเพลีย้ออ่น ความเสยีหายที่เกิดจากหนอนเจาะล าต้นข้าวโพดใน 3 กรรมวิธี เมื่อข้าวโพดอาย ุ 42 
วนัอยูใ่นช่วง 0 – 37.5 % จ านวนรูเจาะอยูใ่นช่วง 0 – 0.54 รู/ต้น และเมื่อข้าวโพดอาย ุ 42 วนั ในแปลง T1 ,T2 และ T3 ของนายสม
หมายความเสยีหายร้อยละ 17.5,2.5และ 37.5 จ านวนรูตอ่ต้นเทา่กบั 0.30,0 และ 0.50  ตามล าดบั สว่นนายวิทยาในแปลง T1 ,T2 
และ T3 ความเสยีหายร้อยละ 10,2.5 และ 5 ที่ล าต้นไมพ่บรอยเจาะ และ นายวิเชียรในแปลง T1, T2 และ T3 ความเสยีหายร้อยละ
2.5,2.5 และ 0( Table1)  จ านวนรูตอ่ต้นเทา่กบั0.03,0.03 และ 0  ตามล าดบัการเก็บเก่ียวผลผลติ T1,T2 และT3 ในแปลงนาย
สมหมาย เทา่กบั 4,433.3,4,266.7และ 5,033.3 ฝัก /ไร่ สว่นผลก าไรเทา่กบั 1,035.9,830.5 และ2,775.2 บาท/ไร่ตามล าดบั แปลง
นายวิทยา T1,T2 และT3 มีผลผลติเทา่กบั 9,100.0,8,633.0 และ12,033.0  ฝัก/ไร่ สว่นผลก าไรเทา่กบั 8,150.0, 7,746.7 และ
13,084.0 บาท/ไร่ ตามล าดบั และนายวิเชียรผลผลติ T1,T2 และ T3 เทา่กบั 6,233.2,5,533.2 และ5,766.7 ฝัก /ไร่ มีผลก าไรเทา่กบั 
9,273.0,7,779.0 และ 9,045.0 บาท/ไร่ ตามล าดบั(Table2) ทกุกรรมวิธีของแปลงเกษตรกรทัง้ 3 รายไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ  

 
 
 



 

 

Table 1 Damage of corn plant caused by corn stem borer ( October 2007-January 2008) 

 
 
Table 2 Yield, cost and benefit of waxy corn of each farmer during cold season ( October 2007-January 2008) 

Farmer Treatment Yield Income(Baht/rai) Cost 
(Baht/rai) 

Benefit(Baht/rai) 
 (ear/rai) (kg/rai) 

 
F1 

T1   4,433.3 a1/     991.7 a    8,316.7 a 7,280.8 1,035.9 a 
T2 4,266.7 a     890.0 a    7,583.3 a 6,752.8    830.5 a 
T3 5,033.3 a     1,407.0 a    9,400.0 a 6,624.8 2,775.2 a 

 
F2 

T1 9,100.0 a 1,296.0 a  16,250.0 a 8,100.0 8,150.0 a 
T2 8,633.0 a 1,111.3 a       16,198.0 a 8,452.0 7,746.0  a 
T3   12,033.0 a     1,154.7 a   21,400.0 a 8,316.0 13,084.0 a 

 
F3 

T1 6,233.2 a 1,025.0 a  10,817.0 a 1,544.0 9,273.0  a 
T2 5,533.2 a 1,051.7 a    9,767.0 a 1,988.0 7,779.0  a 
T3 5,766.7 a 1,058.7 a   10,733.0 a 1,688.0 9,045.0  a 

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

 

 
Farmer 

 
Treatment 

 
Percent damage of corn plant at days after emergence 

 
7 14 21 28 35 42 49 56 63 

 
F1 

T1 

T2 

T3 

0 0 0 18 10 17.5 15 - - 

0 8 0 8 5 2.5 2.5 - - 

0 0 0 25 5 37.5 12.5 - - 

 
F2 

T1 

T2 

T3 

0 0 30 30 10 10 7.5 - - 

0 0 0 0 7.5 2.5 2.5 5 10 

0 0 15 15 18 5 12.5 - - 

 
F3 

T1 

T2 

T3 

0 0 0 20 2.5 2.5 0 0 - 

0 0 5 15 10 2.5 2.5 10 - 

0 0 10 12.5 5 0 0 7.5 - 



 

 

วิจารณ์ผล 
ความเสยีหายของต้นข้าวโพดที่เกิดจากหนอนเจาะล าต้นทัง้3 กรรมวิธี เมื่อข้าวโพดอาย ุ 4 2 วนั อยูใ่นช่วง 0  – 37.5 % 

จ านวนรูเจาะอยูใ่นช่วง 0  – 0.54 รู/ต้น ซึง่ต ่ากวา่ระดบัเศรษฐกิจ แปลงที่ปลอ่ยแมลงหางหนีบร่วมกบัแตนเบียนไขใ่ห้ผลผลติต ่ากวา่
แปลงทีป่ลอ่ยแตนเบียนไขเ่พียงอยา่งเดียวและกรรมวิธีของเกษตรกรแตกตา่งจากผลการวิจยัของทศันีย์และคณะ (2550) ที่รายงาน
วา่การใช้แมลงหางหนีบและแตนเบียนไขใ่ห้ผลผลติมากกวา่กรรมวิธีของเกษตรกรเนื่องจากผู้วิจยัเปลีย่นวิธีการจากเดิมที่ปลอ่ยตวั
ออ่นวยั 3 และตวัเต็มวยัมาเป็นการปลอ่ยแมแ่มลงหางหนีบสนี า้ตาลพร้อมกลุม่ไขใ่กล้ฟักและลดอตัราจากเดิม 1 ตวัตอ่ต้นเป็น 1ตวั
ตอ่ 2 ต้น แปลงของนายวิทยาให้ผลผลติสงูสดุเนื่องจากเป็นข้าวโพดเทียนมีจ านวนฝัก 1-2 ฝักตอ่ต้นแตกตา่งจากเกษตรกรอีก 2 
รายที่ปลกูข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีจ านวนฝัก 1 ฝักตอ่ต้น ต้นทนุการผลติของนายวิเชียรต ่าที่สดุ(1,544.0 บาท/ไร่) เนื่องจากไมไ่ด้จ้าง
แรงงาน 

สรุป 
ในแปลงปลอ่ยแตนเบียนไขข่องนายสมหมายและนายวิทยาให้ผลผลติ 5,033.3 และ 1 2,033.0ฝัก/ไร่ ผลก าไร 2 ,775.2 

และ13,084.0 บาท/ไร่สงูกวา่กรรมวิธีอื่นๆ สว่นนายวิเชียรกรรมวิธีของเกษตรกรให้ผลผลติสงูสดุ 6 ,233.2 ฝัก/ไร่ และผลก าไรสงูสดุ 
9,273.0บาท/ไร่ แตไ่มแ่ตกตา่งทางสถิติกบักรรมวิธีอื่น 
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