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บทคัดย่อ 

การส ารวจข้าวโพดหวาน 6 ฤดูปลูก ที่ปลูกในช่วง 17 ต.ค. – 28 พ.ย. 2546, 26 ธ.ค. 2546 – 27 
ก.พ. 2547 , 5 มี.ค. – 30 เม.ย. 2547, 7 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2547 , 2 ก.ค. – 27 ส.ค. 2547 และ 3 ก.ย. – 22 
ต.ค. 2547 พบการระบาดของแมลงศัตรูพืช 6 ชนิด และศัตรูธรรมชาติ 5 ชนิด โดยพบหนอนเจาะล าต้น
ข้าวโพด Ostrinia furnacalis (Guenee) เข้าท าลายข้าวโพดหวานตลอดฤดูปลูก ตั้งแต่ระยะเจริญทางล าต้น
ถึงระยะฝักแก่ โดยฤดูปลูกที่ 1 หนอนเจาะล าต้นข้าวโพดเข้าท าลายมากกว่าฤดูปลูกท่ี 3, 2, 4, 5 และ 6 
ตามล าดับ แมลงหางหนีบ Proreus simulans (Stallen) เป็นศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญของหนอนเจาะล าต้น
ข้าวโพด จะเริ่มพบแมลงหางหนีบในระยะปล่อยละอองเกสรของฤดูปลูกท่ี 1 และพบที่ระยะฝักแก่ในฤดูปลูกที่ 
2, 3 และ 5 ส่วนระยะฝักอ่อนในฤดูปลูกที่ 4 และ 6 จากการศึกษาประสิทธิภาพการห้ าเหยื่อ 2 ชนิด คือ 
เพลี้ยอ่อนและหนอนกระทู้ผัก พบว่าแมลงหางหนีบจะห้ าเหยื่อในปริมาณมากเม่ือมีอายุมากขึ้น ตัวเต็มวัยเพศ
เมียสามารถห้ าเหยื่อได้สูงกว่าทุกวัย โดยสามารถกินเพลี้ยอ่อนได้ 11.44 ตัว/วัน และกินหนอนกระทู้ผักได้ 
13.57 ตัว/วัน ตัวอ่อนวัย 1, 2, 3 และตัวเต็มวัยเพศผู้สามารถท าลายเพลี้ยอ่อนได้ 1.08, 3.00, 11.38 และ 
11.80 ตัว/วัน และหนอนกระทู้ผัก 1.08, 3.00, 11.38 และ 18.80 ตัว/วัน ตามล าดับ ในสภาพไม่มีอาหารตัว
เต็มวัยเพศเมียสามารถอดอาหารได้นานถึง 26.25 วัน รองลงมาคือ ตัวเต็มวัยเพศผู้ ตัวอ่อนวัย 3, วัย 2 และ
วัย 1 โดยอดอาหารได้เท่ากับ 23.50, 19.00, 4.75 และ 2 วัน ตามล าดับ 
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Abstract 

Field  sweet  corn  survey  was  conducted  in  6  crops, during  17  Oct. - 28  Nov. 
2003, 26 Dec.2003 - 27 Feb. 2004,  5  Mar. - 30  April 2004, 7May - 25 June, 2 July - 27 Aug. 
And 3 Sept. - 22 Oct. 2004. Six  species  of  insect  pest  and  5  species  of  natural  
enemies  were  recorded. The  corn  borer ; Ostrinia  furnacalis  (Guenee)  was  the  
dominant  species  from  vegetative  to  the dough  stage. More  percent  damage  of  stem  
borer found  in  crop  1  than  crop  3, 2, 4, 5  and  6, respectively. The  predaceous  earwig, 
Proreus  simulans  Stallen, was  the  major  enemy  of  the  borer . The  earwig  presented  
at  tassel  stage  of  crop  1  and  at  dough  stage  of  crop  2, 3  and  5 whereas, crop 4 
and 6 the earwig appeared at early dough stage. The  predation  efficiency  of  the  earwig  
on  2  prey  species ; aphids  and  common  cutworm ,  was  studied .  The  earwig  showed  
the   increased  number  of  prey  consumption  with  increasing  of  age. The  female adult 
showed  the  highest  consumption  rate  to  the  other  stages ; with  11.44  aphids/day  
and  13.57  cutworms/day. The  1 st, 2 nd, 3 rd  nymphal  stage  and  the  male  consumed    
1.80, 5.65, 10.15, 10.89  aphids/day  and  1.08, 3.00, 11.38  and  11.80  cutworms/day  , 
respectively.  Under  starving  condition, the  female  showed  the  highest  starving  period  
of  26.25  days; followed  by  male, 3rd, 2nd  and   1st  nymph  with  23.50, 19.00,  4.75  
and  2  days,  respectively.    
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