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Abstract 

 
The use  of assassin bug  Sycanus sp. (Hemiptera: Reduviidae) to control American bollworm   

Helicoverpa armigera in three marigold flower fields, Amphoe Muang, Khon Kaen  province was performed from  
February to April 2009. The result showed  that damage of marigold flower in the first  field  that  was sprayed with 
insecticide heavily (24 times/crop) decreased to 1.04 %. Damage caused by American Bollworm decreased to 
3.56 % in the second field that was sprayed with insecticide moderately (12 times/crop). However, the third field 
where the owner used only bio-fertilizer resulted in 100 % of damage decreasing. The profit of the first, second 
and third field was 51,375, 8,880 and 19,325  Baht/rai respectively.  
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บทคัดย่อ 

 
การใช้มวนเพชฌฆาตเพื่อควบคมุหนอนเจาะสมอฝ้าย  Helicoverpa armigera ในแปลงดอกดาวเรืองของเกษตรกร

จ านวน 3 ราย ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน 2552 พบวา่แปลงที่มีการใช้สารฆา่แมลงมาก 
( 24 ครัง้/ฤดปูลกู) ความเสยีหายของดอกดาวเรืองลดลงหลงัการปลอ่ยมวน 1.04 %ได้ก าไร51,375 บาท/ไร่  แปลงที่มีการใช้
สารฆา่แมลงปานกลาง  (12 ครัง้/ฤดปูลกู) ความเสยีหายลดลงหลงัการปลอ่ยมวน 3.56 % ได้ก าไร 8,880 บาท /ไร่ สว่นแปลงที่
ใช้น า้หมกัไมม่ีการใช้สารฆา่แมลงความเสยีหายลดลง100 % ได้ก าไร19,325 บาท /ไร่    
ค าส าคัญ:   มวนเพชฌฆาต  หนอนเจาะสมอฝ้าย  ดอกดาวเรือง 
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ค าน า 
 
ดาวเรือง(Marigold flower ,Tagetes spp. ) เป็นไม้ดอกที่ส าคญัทางเศรษฐกิจ ปลกูได้ 2 ครัง้ในรอบปี คือเดือนพฤศจิกายน – 
กมุภาพนัธ์  และเดือนมีนาคม – พฤษภาคม น ามาแปรรูปได้ เช่น ชาเสริมสขุภาพจากดอกดาวเรือง   สผีสมอาหาร  
เคร่ืองส าอาง  สย้ีอมผ้า เนื่องจาก ดอกดาวเรืองมีสารส าคญั คือ แคโรทีนอยด์ และสารอื่น ๆ มากกวา่ 500 ชนิด  สารแซนโท
ฟิลล์ที่พบในแคโรทีนอยด์ มีประโยชน์ ช่วยบ ารุงสายตา รักษาสภาพผิวพรรณ และช่วยชะลอการแก่ก่อนวยั(ราเชนทร์ , ม.ป.ป.)   
การใช้ดอกดาวเรือง เป็นสว่นผสมของอาหารสตัว์ เช่น ไก่ไข ่จะเพิ่มความเข้มสขีองไขแ่ดง และการเร่งสขีองปลาหางนกยงู (วิไล
วรรณ,  ม.ป.ป.) รากต้นดาวเรืองมีสารแอลฟ่าเทอรีอีนิล ใช้ป้องกนัก าจดัไส้เดือนฝอยในดินได้ (สมเพียร,  ม.ป.ป.) 
 แมลงศตัรูที่ส าคญัของดาวเรืองมี 2 ชนิด คือ หนอนเจาะสมอฝ้าย  Helicoverpa armigera และหนอนกระทู้ผกั  
Spodoptera litura หนอนทัง้สองชนิดนีจ้ะท าลายโดยหนอนจะเจาะรูทางฐานของดอกและกดักินภายในดอกจนหมดและย้าย
ไปท าลายดอกอื่น วงจรชีวิตของหนอนเจาะสมอฝ้าย ไขอ่าย ุ2-5 วนั  ตวัหนอนอาย ุ15-21 วนั ดกัแด้อาย ุ8-12 วนั  และตวัเต็ม
วยัอาย ุ8-10 วนั  วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ผกั ไขอ่าย ุ3-4 วนั  ตวัหนอนอาย ุ6-14 วนั ดกัแด้อาย ุ7-8 วนั  และตวัเต็มวยัอาย ุ
7-14 วนั (ศนูย์วิจยัควบคมุศตัรูพืชโดยชีวินทรีย์แหง่ชาติ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2552)  การ
ป้องกนัก าจดัหนอนกินดอกดาวเรืองเกษตรกรนิยมใช้สารฆา่แมลงสงัเคราะห์ซึง่จะท าให้เกิดปัญหาพิษตกค้าง มลภาวะใน
สิง่แวดล้อมตลอดจนเป็นอนัตรายกบัเกษตรกร และผู้บริโภค  ประกายจนัทร์ และคณะ (2551) ศกึษาการปลอ่ยมวนเพชฌฆาต
ในแปลงดาวเรืองที่บ้านเพีย้ฟาน  ต . บวัเงิน อ . เมือง  จ .ขอนแก่น  ท่ีมีความเสยีหายจากการท าลายของหนอนเจาะสมอฝ้าย
ร้อยละ 100 จ านวน 2,000 ตวั/ไร่  ร่วมกบัการพน่เชือ้บีที หลงัการปลดปลอ่ยมวน  1 สปัดาห์  ความเสยีหายลดลงร้อยละ 60   
มวนเพชฌฆาต ( Assassin bug, Sycanus sp.) อยูใ่นวงศ์ Reduviidae อนัดบั Hemiptera  เป็นแมลงที่มีประโยชน์ พบ
กระจายทัว่ไปตามแปลงพืชตา่งๆ การเพาะเลีย้งท าได้ง่าย  ตวัออ่นตัง้แตว่ยัที่ 2 ขึน้ไป และตวัเต็มวยัเป็นแมลงห า้กินศตัรูพืช
เป็นอาหาร เช่น  หนอนกระทู้ผกั  หนอนเจาะสมอฝ้าย  วงจรชีวิตของมวนเพชฌฆาต  ไขอ่ายุ10 -25 วนั  ตวัออ่นมี 5 ระยะ อาย ุ
50-60 วนั และตวัเต็มวยัอาย ุ45 -60 วนั วตัถปุระสงค์ของการศกึษา คือ การน ามวนเพชฌฆาตมาใช้ควบคมุหนอนกินดอก
ดาวเรือง 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

1. การเพาะเลีย้งมวนเพชฌฆาต Sycanus sp.  
เลีย้งมวนในกลอ่งพลาสติกขนาดกว้าง X ยาว X สงูเทา่กบั  24 X 34 X 9 ซม.3   กลอ่งละ 50  ตวั ใสก่ิ่งไม้หรือขย ากระดาษเพื่อ
เป็นท่ีหลบซอ่นตวั ให้จิง้หรีดหรือหนอนนกเป็นอาหาร และส าลชีบุน า้  เปลีย่นอาหารและท าความสะอาด สปัดาห์ละ 3 ครัง้ 

2. การใช้มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนกินดอกดาวเรือง 
 ท าการศกึษาในแปลงปลกูดอกดาวเรืองของเกษตรกร จ านวน 3 รายที่บ้านศิลา และบ้านโกทา อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่นซึง่มีการใช้สารฆา่แมลงมากน้อยแตกตา่งกนั คือ นางเทวา  ใช้สารฆา่แมลงมากที่สดุ  24 ครัง้/ฤดปูลกู  โดยมีการพน่
สารทกุ 3 วนั  นายสนุนัท์ ใช้สารฆา่แมลงระดบัปานกลาง 12 ครัง้/ฤดปูลกู สว่นนางมาริญ ไมไ่ด้ใช้สารฆา่แมลง ใช้เฉพาะปุ๋ ย
ชีวภาพเทา่นัน้อายตุ้นดาวเรือง ของนางเทวา  นายสนุนัท์  และนางมาริญเทา่กบั  95, 67 และ 72 วนัตามล าดบัแตล่ะแปลงสุม่
ส ารวจดอกดาวเรืองจ านวน 20 ต้น นบัจ านวนดอกดี ดอกเสยี ที่มีการเข้าท าลายของหนอนเจาะสมอฝ้าย  ประเมินผลหลงัการ
ปลดปลอ่ยมวน1 สปัดาห์  อตัราการปลดปลอ่ยมวนขึน้อยูก่บัระดบัความเสยีหายดงันี ้
 
 



 

 

 
ระดับความเสียหาย(%) อัตราการปล่อยมวน (ตัว/ไร่) 

> 50 2,000 

31-50 1,000 

10-30 500 

< 10 100 

 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 

หลงัการปลอ่ยมวนเพชฌฆาตในแปลงของเกษตรกร 3 ราย พบวา่ความเสยีหายของดอกดาวเรืองที่เกิดจากการ
ท าลายของหนอนเจาะสมอฝ้ายลดลงสงูสดุ 100  % (Table 1)  ในแปลงนางมาริญ เนื่องจาก ไมม่ีการใช้สารเคมีมาก่อน แต่
เป็นการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ ได้ผลตอบแทน 19,325 บาท/ไร่ แปลงนายสนุนัท์ ท่ีใช้สารฆา่แมลงสปัดาห์ละ 1 ครัง้ก่อนที่จะน ามวนไป
ปลอ่ยความเสยีหายลดลง 3.56  % หลงัปลอ่ยมวนไมม่ีการใช้สารฆา่แมลงอีก  สว่นนางเทวา   ที่ใช้สารฆา่แมลงสปัดาห์ละ 2 
ครัง้ และใช้ยากนัเชือ้รามกัดแูลเอาใจใสแ่ปลงอยา่งสม ่าเสมอตลอดจนมีประสบการณ์ในการปลกูมากกวา่10 ปี จึงสามารถเก็บ
ผลผลติขายได้ผลตอบแทนสงูสดุ 51,375  บาท/ไร่ (Table 2) อยา่งไรก็ตามการใช้สารฆา่แมลงก่อให้เกิดปัญหาพิษตกค้างใน
ดอกดาวเรือง สขุภาพของเกษตรกร และผู้บริโภคตลอดจนมลภาวะในสิง่แวดล้อม จึงควรหลกีเลีย่งหรือลดการใช้สารฆา่แมลง  
การใช้มวนเพชฌฆาตจะเป็นอีกทางเลอืกของเกษตรกร ในการป้องกนัก าจดัหนอนกินดอกดาวเรือง 

 
Table 1   Area planted marigold flower, number of  bug  released, and damage decreased after  released  
                 bug to control American  bollworm in farmers’ field, Khon  Kaen province 
 

 
Farmers’ Name 

Area Planted 
(m2) 

Time 
Released 

 

Number of  Bug  Released Damage 
Decreased  (%) 1st  Time 2nd  Time 

1.  Ms. Teva 320 1 100 0 1.04 
2.  Mr.Sunan 400 2 125 85 3.56 
3.  Ms. Marin 320 2 100 50 100 
Total 1,040 5 325 135 104.6 
Average 346.67 1.67 108.33 45 34.87 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Table 2    Cost  of  planting   marigold  flower, income and benefit  of  farmer  in  Khon  Kaen  province 

          1/  Price  of 950  seedlings  = 950   Baht  (cost of seed ) 2/ Price  of 1 seedling  = 2.50   Baht    
      3/  Price  of 200  seedlings  = 250   Baht      4/   15-15-15       5/  15-15-15   and  bio- fertilizer  
 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 มวนเพชฌฆาตสามารถควบคมุหนอนกินดอกดาวเรืองได้ดีที่สดุในแปลงนางมาริญ ที่ไมม่ีการใช้สารฆา่แมลงท าให้
ความเสยีหาย ลดลง100 % เกษตรกรได้ผลตอบแทน 19,325  บาท/ไร่ 
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Farmers’ Name 

Seedlings Fertilizer 
(Baht) 

Lime 
(Baht) 

Insecticide 
(Baht) 

Cost 
(Baht) 

Income 
(Baht) 

Benefit/Area 
Planted  
(Baht) 

Profit 
(Baht/ rai) Number Price(Baht) 

1.  Ms. Teva 950 1/ 950 1,300 4/ - 1,475 3,725 14,000 10,275 51,375 

2.  Mr.Sunan 540 2/ 1,350 800 4/ 90 500 2,780 5,000 2,220 8,880 

3.  Ms. Marin 200 3/ 250 380+1055/ - - 935 4,800 3,865 19,325 
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