การใช้ มวนเพชฌฆาต Sycanus sp.(Hemiptera: Reduviidae)ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa
armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae)ในดอกดาวเรื อง
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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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บทคัดย่ อ
การใช้ มวนเพชฌฆาตเพื่อควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ าย Helicoverpa armigera ในแปลงดอกดาวเรื องของเกษตรกร
จานวน 3 ราย ที่อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน 2552 พบว่าแปลงที่มีการใช้ สารฆ่าแมลงมาก
( 24 ครัง้ /ฤดูปลูก) ความเสียหายของดอกดาวเรื องลดลงหลังการปล่อยมวน 1.04 %ได้ กาไร51,375 บาท/ไร่ แปลงที่มีการใช้
สารฆ่าแมลงปานกลาง (12 ครัง้ /ฤดูปลูก) ความเสียหายลดลงหลังการปล่อยมวน 3.56 % ได้ กาไร 8,880 บาท /ไร่ ส่วนแปลงที่
ใช้ น ้าหมักไม่มีการใช้ สารฆ่าแมลงความเสียหายลดลง100 % ได้ กาไร19,325 บาท /ไร่
คาสาคัญ: มวนเพชฌฆาต หนอนเจาะสมอฝ้ าย ดอกดาวเรื อง
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คานา
ดาวเรื อง(Marigold flower ,Tagetes spp. ) เป็ นไม้ ดอกที่สาคัญทางเศรษฐกิจ ปลูกได้ 2 ครัง้ ในรอบปี คือเดือนพฤศจิกายน –
กุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม – พฤษภาคม นามาแปรรูปได้ เช่น ชาเสริ มสุขภาพจากดอกดาวเรื อง สีผสมอาหาร
เครื่ องสาอาง สีย้อมผ้ า เนื่องจาก ดอกดาวเรื องมีสารสาคัญ คือ แคโรทีนอยด์ และสารอื่น ๆ มากกว่า 500 ชนิด สารแซนโท
ฟิ ลล์ที่พบในแคโรทีนอยด์ มีประโยชน์ ช่วยบารุงสายตา รักษาสภาพผิวพรรณ และช่วยชะลอการแก่ก่อนวัย(ราเชนทร์ , ม.ป.ป.)
การใช้ ดอกดาวเรื อง เป็ นส่วนผสมของอาหารสัตว์ เช่น ไก่ไข่ จะเพิ่มความเข้ มสีของไข่แดง และการเร่งสีของปลาหางนกยูง (วิไล
วรรณ, ม.ป.ป.) รากต้ นดาวเรื องมีสารแอลฟ่ าเทอรี อีนิล ใช้ ป้องกันกาจัดไส้ เดือนฝอยในดินได้ (สมเพียร, ม.ป.ป.)
แมลงศัตรูที่สาคัญของดาวเรื องมี 2 ชนิด คือ หนอนเจาะสมอฝ้ าย
Helicoverpa armigera และหนอนกระทู้ผกั
Spodoptera litura หนอนทังสองชนิ
้
ดนี ้จะทาลายโดยหนอนจะเจาะรูทางฐานของดอกและกัดกินภายในดอกจนหมดและย้ าย
ไปทาลายดอกอื่น วงจรชีวิตของหนอนเจาะสมอฝ้ าย ไข่อายุ 2-5 วัน ตัวหนอนอายุ 15-21 วัน ดักแด้ อายุ 8-12 วัน และตัวเต็ม
วัยอายุ 8-10 วัน วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ผกั ไข่อายุ 3-4 วัน ตัวหนอนอายุ 6-14 วัน ดักแด้ อายุ 7-8 วัน และตัวเต็มวัยอายุ
7-14 วัน (ศูนย์วิจยั ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรี ย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2552) การ
ป้องกันกาจัดหนอนกินดอกดาวเรื องเกษตรกรนิยมใช้ สารฆ่าแมลงสังเคราะห์ซงึ่ จะทาให้ เกิดปั ญหาพิษตกค้ าง มลภาวะใน
สิง่ แวดล้ อมตลอดจนเป็ นอันตรายกับเกษตรกร และผู้บริ โภค ประกายจันทร์ และคณะ (2551) ศึกษาการปล่อยมวนเพชฌฆาต
ในแปลงดาวเรื องที่บ้านเพี ้ยฟาน ต . บัวเงิน อ. เมือง จ.ขอนแก่น ที่มีความเสียหายจากการทาลายของหนอนเจาะสมอฝ้ าย
ร้ อยละ 100 จานวน 2,000 ตัว/ไร่ ร่วมกับการพ่นเชื ้อบีที หลังการปลดปล่อยมวน 1 สัปดาห์ ความเสียหายลดลงร้ อยละ 60
มวนเพชฌฆาต ( Assassin bug, Sycanus sp.) อยูใ่ นวงศ์ Reduviidae อันดับ Hemiptera เป็ นแมลงที่มีประโยชน์ พบ
กระจายทัว่ ไปตามแปลงพืชต่างๆ การเพาะเลี ้ยงทาได้ ง่าย ตัวอ่อนตังแต่
้ วยั ที่ 2 ขึ ้นไป และตัวเต็มวัยเป็ นแมลงห ้ากินศัตรูพืช
เป็ นอาหาร เช่น หนอนกระทู้ผกั หนอนเจาะสมอฝ้ าย วงจรชีวิตของมวนเพชฌฆาต ไข่อายุ10 -25 วัน ตัวอ่อนมี 5 ระยะ อายุ
50-60 วัน และตัวเต็มวัยอายุ 45 -60 วัน วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การนามวนเพชฌฆาตมาใช้ ควบคุมหนอนกินดอก
ดาวเรื อง
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเพาะเลีย้ งมวนเพชฌฆาต Sycanus sp.
เลี ้ยงมวนในกล่องพลาสติกขนาดกว้ าง X ยาว X สูงเท่ากับ 24 X 34 X 9 ซม.3 กล่องละ 50 ตัว ใส่กิ่งไม้ หรื อขยากระดาษเพื่อ
เป็ นที่หลบซ่อนตัว ให้ จิ ้งหรี ดหรื อหนอนนกเป็ นอาหาร และสาลีชบุ น ้า เปลีย่ นอาหารและทาความสะอาด สัปดาห์ละ 3 ครัง้
2. การใช้ มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนกินดอกดาวเรือง
ทาการศึกษาในแปลงปลูกดอกดาวเรื องของเกษตรกร จานวน 3 รายที่บ้านศิลา และบ้ านโกทา อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่นซึง่ มีการใช้ สารฆ่าแมลงมากน้ อยแตกต่างกัน คือ นางเทวา ใช้ สารฆ่าแมลงมากที่สดุ 24 ครัง้ /ฤดูปลูก โดยมีการพ่น
สารทุก 3 วัน นายสุนนั ท์ ใช้ สารฆ่าแมลงระดับปานกลาง 12 ครัง้ /ฤดูปลูก ส่วนนางมาริ ญ ไม่ได้ ใช้ สารฆ่าแมลง ใช้ เฉพาะปุ๋ย
ชีวภาพเท่านันอายุ
้ ต้นดาวเรื อง ของนางเทวา นายสุนนั ท์ และนางมาริ ญเท่ากับ 95, 67 และ 72 วันตามลาดับแต่ละแปลงสุม่
สารวจดอกดาวเรื องจานวน 20 ต้ น นับจานวนดอกดี ดอกเสีย ที่มีการเข้ าทาลายของหนอนเจาะสมอฝ้ าย ประเมินผลหลังการ
ปลดปล่อยมวน1 สัปดาห์ อัตราการปลดปล่อยมวนขึ ้นอยูก่ บั ระดับความเสียหายดังนี ้

อัตราการปล่ อยมวน (ตัว/ไร่ )
2,000
1,000
500
100

ระดับความเสียหาย(%)
> 50
31-50
10-30
< 10

ผลการศึกษาและวิจารณ์
หลังการปล่อยมวนเพชฌฆาตในแปลงของเกษตรกร 3 ราย พบว่าความเสียหายของดอกดาวเรื องที่เกิดจากการ
ทาลายของหนอนเจาะสมอฝ้ ายลดลงสูงสุด 100 % (Table 1) ในแปลงนางมาริ ญ เนื่องจาก ไม่มีการใช้ สารเคมีมาก่อน แต่
เป็ นการใช้ ป๋ ยชี
ุ วภาพ ได้ ผลตอบแทน 19,325 บาท/ไร่ แปลงนายสุนนั ท์ ที่ใช้ สารฆ่าแมลงสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ก่อนที่จะนามวนไป
ปล่อยความเสียหายลดลง 3.56 % หลังปล่อยมวนไม่มีการใช้ สารฆ่าแมลงอีก ส่วนนางเทวา ที่ใช้ สารฆ่าแมลงสัปดาห์ละ 2
ครัง้ และใช้ ยากันเชื ้อรามักดูแลเอาใจใส่แปลงอย่างสม่าเสมอตลอดจนมีประสบการณ์ในการปลูกมากกว่า 10 ปี จึงสามารถเก็บ
ผลผลิตขายได้ ผลตอบแทนสูงสุด 51,375 บาท/ไร่ (Table 2) อย่างไรก็ตามการใช้ สารฆ่าแมลงก่อให้ เกิดปั ญหาพิษตกค้ างใน
ดอกดาวเรื อง สุขภาพของเกษตรกร และผู้บริ โภคตลอดจนมลภาวะในสิง่ แวดล้ อม จึงควรหลีกเลีย่ งหรื อลดการใช้ สารฆ่าแมลง
การใช้ มวนเพชฌฆาตจะเป็ นอีกทางเลือกของเกษตรกร ในการป้องกันกาจัดหนอนกินดอกดาวเรื อง
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
1. Ms. Teva
2. Mr.Sunan
3. Ms. Marin
Total
Average

Area Planted
(m2)

Time
Released

320
400
320
1,040
346.67

1
2
2
5
1.67

Number of Bug Released
1st Time
2nd Time
100
125
100
325
108.33

0
85
50
135
45

Damage
Decreased (%)
1.04
3.56
100
104.6
34.87

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

1. Ms. Teva

950 1/

950

1,300 4/

-

1,475

3,725

Income Benefit/Area
(Baht)
Planted
(Baht)
14,000
10,275

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
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

3,865

19,325

Farmers’ Name

Number

Price(Baht)

Fertilizer
(Baht)

Lime
(Baht)

Insecticide
(Baht)

Cost
(Baht)

Profit
(Baht/ rai)
51,375

สรุ ปผลการศึกษา
มวนเพชฌฆาตสามารถควบคุมหนอนกินดอกดาวเรื องได้ ดีที่สดุ ในแปลงนางมาริ ญ ที่ไม่มีการใช้ สารฆ่าแมลงทาให้
ความเสียหาย ลดลง100 % เกษตรกรได้ ผลตอบแทน 19,325 บาท/ไร่
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