
การใชม้วนเพชฌฆาต Sycanus sp. ในการควบคมุประชากรหนอนกระทูผ้กัในโรงเรอืน
The Applications of Assassin Bugs, Sycanus sp. for Common Cutworm  Population Control in Net House.
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วธิกีารศกึษา
1. ส ารวจการระบาดของหนอนกระทูผ้กัในแปลงกอ่นและหลงัการปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาต 

      เพชฌฆาต 
             ยา้ยกลา้คะนา้อาย ุ1 เดอืน ลงบนรางปลกูพชืซึง่มลีักษณะเป็นขัน้บันได 6 ขัน้ ในโรงเรอืน ขนาดรางเทา่กบั 20 x 

400 เซนตเิมตร ปลูกเป็นแถวคูโ่ดยใชร้ะยะห่าง 10 x 20 ซม. ส ารวจปรมิาณของหนอนกระทูผั้กกอ่นและหลังการ
ปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาตทกุสปัดาห์

3.  ประเมนิความเสยีหายของผลผลติ
    ใหค้ะแนนความเสยีหายของใบพชืตามวธิกีารทดลองของ Becker (2002) และกรมวชิาการเกษตร(2546) ซึง่คะแนนความ
เสยีหายของใบพชืจะแบง่คะแนนตามความเสยีหายของใบพชื จาก 1-10  คะแนน  ประเมนิความเสยีหายกอ่นและหลังการ
ปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาตสปัดาหล์ะครัง้ตลอดระยะการปลกูพชื 

บทน า
     ผักวงศก์ะหล ่าชนดิตา่งๆไดแ้ก ่กะหล ่าปล ีคะนา้ บร๊อคคอลี ่และผักกาดชนดิตา่งๆ มักพบปัญหาการผลติทีส่ง่ผลใหผ้ล
ผลติเสยีคณุภาพ คอื แมลงศัตรพูชื โรคพชื และวัชพชื (ปิยรัตน์และคณะ,2544) แมลงศัตรพูชืทีส่ าคัญไดแ้ก ่หนอนใยผัก 
ดว้งหมัดผัก หนอนกระทูผั้ก โดยเฉพาะหนอนกระทูผั้กเป็นแมลงศัตรพูชืส าคัญของพชืเศรษฐกจิหลายชนดิ และเกษตรกร
มักใชส้ารเคมใีนการป้องกนัก าจัด (พรทพิย ์, 2547) ปัจจบุนัเกษตรกรบางรายลดการใชส้ารเคมโีดยการปลกูผักกางมุง้ หรอื
ปลกูผักในโรงเรอืน แตย่ังพบปัญหา การระบาดของหนอนกระทูผั้ก การใชแ้มลงศัตรูธรรมชาตเิป็นทางหนึง่ทีป่ลอดภัยตอ่
ผูบ้รโิภคและผูผ้ลติ(สวุัฒน,์2544)

ABSTRACT
The applications of assassin bug, Sycanus sp. for common cutworm population control was conducted 

for Chinese Kale  grown in a net house. The number of the common cutworm on vegetable was recorded 
before and after the bug release every seven days. Four different treatment were 0, 25, 50, 75 assassin 
bugs per release, and after 4 weeks the number of common cutworm on leaf of 4 tretmemts 3.48, 3.09 0.92 
and 0.63 larvae per plant, respectively. The estimated leave damage percentage were  83.10, 75.88, 35.00 
and 27.13.The commercial grade A production of Chinese kale shown 50 % only in the 50 and 75 release 
bugs .
Keyword: assassin bug, common cutworm

บทคดัยอ่
       การใชม้วนเพชฌฆาต ( Sycanus sp.)ในการควบคมุปรมิาณหนอนกระทูผั้กในผักคะนา้ทีป่ลกูในสภาพโรงเรอืน โดย
การสุม่ส ารวจปรมิาณการระบาดของหนอนกระทูผั้กกอ่นและหลังการปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาตทกุสัปดาห ์ปลดปลอ่ยมวน
เพชฌฆาต 4 อัตรา คอื 0, 25, 50 และ 75 ตัว หลังจากการทดลอง 4 สัปดาห ์พบปรมิาณของหนอนกระทูผั้กทัง้ 4 อัตรา 
เฉลี่ย 3.48 ,3.09, 0.92 และ 0.63 ตัว/ตน้ ตามล าดับ  ผลผลติเสียหายเฉลี่ย 83.10, 75.88, 35.00 และ 27.13 
เปอร์เซ็นตต์ามล าดับ หลังการเก็บเกีย่วผลผลติและคัดเกรดของผลผลติพบว่าอัตราการปลดปล่อยที ่50 และ 75 พบ
ผลผลติคะนา้ทีส่ามารถจ าหน่ายได ้คอื เกรด A เทา่กนั เฉลีย่ 50 เปอรเ์ซน็ต ์
ค าส าคญั: มวนเพชฌฆาต หนอนกระทูผั้ก

2. การปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาต
      ปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาต 4 ครัง้ (สปัดาหท์ี ่1-4ตลอดการส ารวจ 5 สปัดาห ์แบง่กรรมวธิกีารปลดปลอ่ยเป็น 4 
กรรมวธิคีอื กรรมวธิทีี ่1 ไมม่กีารจัดการแมลงศัตรพูชื กรรมวธิทีี่ 2ปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาต 25 ตัว/ราง กรรมวธิทีี่ 3 
ปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาต 50 ตวั/ราง และกรรมวธิทีี ่5 ปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาต 75 ตวั/ราง

        4. การเก็บเกีย่วผลผลติ
เก็บเกีย่วผลผลติเมือ่คะนา้มอีายหุลังยา้ยกลา้ประมาณ 35วัน โดยการชัง่น ้าหนักผลผลติรวมและชัง่น ้าหนักแตล่ะตน้ วัดขนาด
ความยาวของตน้ ขนาดความกวา้งและยาวของใบคะนา้เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคัดเกรด A B C ตามมาตรฐานของบรษัิท

ผลการศกึษา
1.ปรมิาณของหนอนกระทูผ้กัในแปลงกอ่นและหลงัปลอ่ยมวนเพชฌฆาต
          สัปดาหท์ี ่1 กอ่นการปลอ่ยมวนอัตรา 25 ,50 และ 75  ตัว/ราง พบปรมิาณหนอนกระทูผั้กวัยไมแ่ตกตา่งกันทางสถติเิฉลีย่ 
แต่ยังนอ้ยกว่ารางทีไ่ม่ปลดปล่อยมวน สัปดาหท์ี ่2 อัตรา 75 ตัว/ราง พบปรมิาณหนอนกระทูผั้กลดลงอย่างมนัียส าคัญทางสถติ ิ
รองลงมาไดแ้กก่ารปลอ่ยในอัตรา 25 และ 50 ตัว/ราง พบปรมิาณหนอนกระทูผั้กวัย 2 และ 3 เฉลีย่ 0.788 ตัว/ตน้ และ 0.778 ตัว/
ตน้ ซึง่พบว่าทัง้ 2 กรรมวธิไีม่แตกต่างกันทางสถติ ิส่วนรางทีไ่ม่มกีารปลดปล่อยมวนเพชฌฆาต พบว่ามปีรมิาณการระบาดของ
หนอนกระทูผั้กมากทีส่ดุเฉลีย่ 1.699 ตัว/ตน้ , สปัดาหท์ี ่3 ทกุกรรมวธิไีมม่แีตกตา่งกนัทางสถติ ิสปัดาหท์ี ่4 ในอัตรา 50 และ 75 
ตวั/ราง พบหนอนกระทูผั้กไมแ่ตกตา่งกนัเฉลีย่ทางสถติเิฉลีย่ 1.058 และ 0.585 ตัว/ตน้ และปรมิาณนอ้ยกวา่อัตรา 25 และ 50 ตัว/
ราง สปัดาหท์ี ่5 อตัรา 50 ตวั/ราง และ 75 ตวั/ราง พบปรมิาณหนอนกระทูผั้กลดลงและไมแ่ตกตา่งกนัทางสถติ ิขณะทีอ่ัตรา25 ตัว/
ราง และไมป่ลอ่ยมวนปรมิาณหนอนไมแ่ตกตา่งกนัเฉลีย่ 3.099 และ 3.485 ตวั/ตน้ ตามล าดบั (ตารางที1่)

มวนเพชฌฆาตวัย 3 ห ้า 

หนอนกระทูผั้ก

วตัถปุระสงค์
เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพของมวนเพชฌฆาต

เพือ่ทดสอบการใชม้วนเพชฌฆาตในโรงเรอืน

โรงเรอืน คะนา้บนรางปลกูพชื ปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาต

สุม่ส ารวจ รอยท าลาย

ชัง่น ้าหนัก คดัเกรด

ตารางที ่1 หนอนกระทูผั้กในแปลงคะนา้ในสปัดาหต์า่งๆ

กรรมวธิี

ตวั/ราง

สปัดาหท์ี่ 1       สปัดาหท์ี่ 2       สปัดาหท์ี่ 3      สปัดาหท์ี่ 4      

ไมป่ลอ่ย

25

50

75

0.199 a

0.150 b

0.126 b

0.116 b

1.699 a

0.788 b

0.778b

0.322 c

1.799 a

1.556 a

1.554 a

0.629 a

0.199 a

0.150 ab

0.126 bc

0.116 b

สปัดาหท์ี่ 5    

3.485 a

3.099 a

0.922 b

0.631 b

ตวั/ราง

ตวัเลขทีต่ามดว้ยอกัษรเดยีวกนัในคอลมันเ์ดยีวกนัไมแ่ตกตา่งกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 %

2. ความเสยีหายของผลผลติ
        เปอรเ์ซน็ตค์วามเสยีหายของผลผลติเพิม่ขึน้ ทกุสปัดาหใ์นทกุกรรมวธิ ีแตก่รรมวธิทีีม่กีารปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาต จะมเีปอร์
เซนตค์วามเสยีหายนอ้ยกวา่ทีไ่มม่กีารปลดปลอ่ย การปลอ่ยทีอ่ตัรา 75 ตวั/ราง พบเปอรเ์ซน็ตค์วามเสยีหายนอ้ยทีส่ดุ รองลงมาคอื 
อตัรา 50 ตวั/ราง ขณะทีอ่ตัรา 25 ตวั/ราง ไมแ่ตกตา่งทางสถติกิบัการไมป่ลอ่ยซึง่พบความเสยีหายถงึ 75.88 % ตาราง 85.83 % 
ตามล าดบั(ตารางที ่2)

ตารางที ่2 เปอรเ์ซน็ตค์วามเสยีหายของผลผลติจาการท าลายของหนอนกระทู ้

กรรมวธิี

ตวั/ราง

สปัดาหท์ี่ 1       สปัดาหท์ี่ 2      สปัดาหท์ี่ 4      สปัดาหท์ี่ 3      สปัดาหท์ี่ 5     

ตวั/ราง

ไมป่ลอ่ย

25

50

75

11.75 a

7.88 ab

2.63 bc

0.13 c

36.38 a

14.75 b

13.03 b

9.88  b

56.38 a

20.88 b

22.63 b

20.50  b

79.25 a

58.25 b

45.38 b

34.88  b

83.13 a

75.88 a

35.00 b

27.13  b

ตวัเลขทีต่ามดว้ยอกัษรเดยีวกนัในคอลมันเ์ดยีวกนัไมแ่ตกตา่งกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 %

3. คณุภาพของผลผลติ
       ทีอ่ตัรา 75 ตวั/ ราง มผีลผลติรวมมากทีส่ดุคอื 356.3 กรัม/ราง เพิม่ขึน้ มนี ้าหนักเฉลีย่ของผลผลติสงูทีส่ดุคอื 17.8 กรัม และ
หลังคดัเกรดไดเ้กรด A, B และ จ านวน 50 % ,30 % และ 20 % รองลงมาไดแ้กอ่ตัรา 50 ตัว ผลผลติรวม 318.2 กรัม/รางขณะที่
กรรมวธิทีีไ่มม่กีารปลดปลอ่ยมวน พบผลผลติเกรด C เทา่นัน้
(ตารางที ่3)

ตารางที ่3 ปรมิาณมวนเพชฌฆาตวัย 3 ทีพ่บในแปลง ผลผลติและเกรดของผลผลติคะนา้หลังการเก็บเกีย่ว

กรรมวธิทีีท่ดสอบ

ตวั/ราง

น ้าหนักผลผลติ
เฉลีย่(กรัม/กรัม)

น ้าหนักผลผลติ
ทัง้หมด(กรัม)

เกรดของผลผลติ

A                     B                     C

ไมป่ลอ่ย

25

50

75

70.2

146.2

318.2

356.3

3.5 d

7.4 c

15.9 b

17.8 a

0

0

50

50

0

75

25

30

100

25

25

20

ความเสยีหาย

ระดับ 1

ความเสยีหาย

ระดับ 10

เก็บเกีย่วผลผลติ

ตวัเลขทีต่ามดว้ยอกัษรเดยีวกนัในคอลมันเ์ดยีวกนัไมแ่ตกตา่งกนัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 %

สรปุและวจิารณ์ผล

         การปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาตทกุกรรมวธิ ีชว่ยลดปรมิาณหนอนกระทูผั้ก เมือ่เปรยีบเทยีบกบักรรมวธิทีีไ่มป่ลอ่ยกบั
กรรมวธิทีีไ่มป่ลอ่ยกบักรรมวธิใีนอตัรา 50 และ 75 ตัว/ราง พบวา่ใหผ้ลในกาควบคมุดทีีส่ดุและใหผ้ลผลติเกรด 50 % ขณะที่
อตัรา 25 ตวั พบเฉพาะเกรด B และ C ซึง่ผลจากการทดลองนีส้อดคลอ้งกบัรายงานของGrundyและ Bentle et.al(2000) 
ปลดปลอ่ยมวนเพชฌฆาตรว่มกบัการพน่แบคทเีรยี(Bt)ในไรฝ้่ายในอตัรา10,000 ตวั/เอเคอร ์และ 7,500 ตวั/ เอเคอร ์สามารถ
ป้องกนัก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย ไดด้ทีีส่ดุ รว่มกบัวธิกีารแบบผสมผสานตลอดระยะการปลกูพชื ชว่ยเพิม่ประสทิธใินการ
ป้องกนัก าจัดไดด้ขี ึน้และสง่ผลใหผ้ลผลติเสยีหายนอ้ยลง และลดสารการใชส้ารเคมใีนแปลงผักไดม้ากขึน้ดว้ย

มวนเพชฌฆาตวัย 4  
ตวัเต็มวัยมวน
เพชฌฆาต

ค าขอบคณุ

      ขอขอบคณุบรษัิทแอดวานส ์อะกรคีลัเจอร ์เทคโนโลยี ่แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั ทีเ่อือ้เฟ้ือสถานทีใ่นการทดลอง และศนูยบ์รหิาร
ศตัรพูชื จังหวัดขอนแกน่ทีส่นับสนุนแมลงส าหรับใชใ้นการทดลอง
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