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บทคัดย่อ 

  

การปลูกข้าวโพดหวานในช่วงฤดูกาลต่างๆ รวม 4 ฤดูปลูก เพื่อติดตามประชากรของแมลงศัตรูและ
ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวโพด และทดสอบประสิทธิภาพของแมลงหางหนีบและแตนเบียนไข่  
Trichogramma sp. แมลงศัตรูที่ส าคัญของข้าวโพด ได้แก่ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด เพลี้ยไฟ และเพลี้ยอ่อน 
ศัตรูธรรมชาติมี 5 ชนิด ได้แก่ แมลงหางหนีบ ด้วงเต่าสีส้ม แมงมุม แมลงวันขายาว และแตนเบียนไข่  
Trichogramma sp. ฤดูปลูกที่ 1 และท่ี 2 ส ารวจแมลงในแปลงข้าวโพดหวานที่มีการใช้สารคาร์โบฟูราน 3 % 
G ควบคุมหนอนเจาะล าต้นข้าวโพดและเพลี้ยอ่อน พบต้นข้าวโพดที่ถูกหนอนเจาะล าต้นเข้าท าลาย 15-20 % 
ในช่วงออกฝัก ส่วนต้นที่มีแมลงหางหนีบสีน้ าตาล  Proreus simulans มีประมาณ 14% ไม่ได้วัดผลผลิต ฤดู
ปลูกท่ี 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปล่อยแมลงหางหนีบสีน้ าตาลกับแปลงควบคุม พบว่าต้นที่มีหนอน
เจาะล าต้นเข้าท าลาย 15% เมื่อข้าวโพดอายุ 35 วัน การปล่อยแมลงหางหนีบสีน้ าตาล  Proreus simulans 2 
ครั้ง ลดความเสียหายได้ 4.79% ได้ก าไร 1,508 บาท/ไร่ ต่ ากว่าในแปลงควบคุม (1 ,900 บาท/ไร่) ฤดูปลูกท่ี 4 
การทดลองมี 3 กรรมวิธี คือ แปลงควบคุม ( T1) แปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบ Proreus simulans และแตน
เบียนไข่ Trichogramma sp. (T2) และแปลงที่ปล่อยแมลงหางหนีบ  Labidura riparia และแตนเบียนไข่  
Trichogramma sp. (T3) พบต้นที่มีหนอนเจาะล าต้นเข้าท าลาย 25-30 % เมื่อข้าวโพดอายุ 14 วัน ความ
เสียหายเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง กรรมวิธีที่ 2 ให้ผลดีที่สุด คือ การปล่อยแมลงหางหนีบ Proreus simulans 
และแตนเบียนไข่  Trichogramma sp. รวม 2 ครั้ง ได้ก าไร 4 ,199 บาท/ไร่ มากกว่าแปลงควบคุม 3.3 เท่า 
ส่วนการปล่อยแมลงหางหนีบ  Labidura riparia และแตนเบียนไข่  Trichogramma sp. รวม 2 ครั้ง ได้ก าไร 
2,109 บาท/ไร่ มากกว่าแปลงควบคุม 1.7 เท่า 
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ABSTRACT 

  

Four crops of sweet corn grown in various seasons were monitoring for insect pests 
and their natural enemies.  Major insect pests were corn borer Ostrinia furnacalis (Guenee), 
thrip Frankliniella williamsi and corn aphid Rhopalosiphum maidis. Natural enemies found 
were brown earwig Proreus simulans (Stallen), coccinellid Micrapis discolor, spiders, long-
legged flies and egg parasitoid Trichogramma sp. The first two crops were observed in 
horticulture corn plantation, Khon Kaen University.  Carbofuran 3% G. was used to control 
insect pest especially corn borer and aphid.  The result showed 15-20% of stem damage 
caused by corn borer at the ear-forming stage.  Fourteen percent of stem obtained brown 
earwig in both crops.  Yield was not measured.  The third crop and fourth crop were 
conducted to determine efficacy of earwigs + egg parasitoid Trichogramma sp. to control 
corn borer.  The third crop was the comparison of released brown earwig + egg parasitoid 
and non-released plot.  At the age of 35 days corn stem damage was about 15 percent.  
Monetary return obtained in released plot was 1,508 baht/rai lower than that of non-
released plot (1900 bath/rai).  The experiment in the fourth crop comprising of  three 
treatments.  There were control (T1), 2 releases of brown earwig P. simulans + egg parasitoid 
Trichogramma sp. (T2) and 2 releases of big earwig  Labidura riparia + egg parasitoid 
Trichogramma sp. (T3). Stem damage caused by corn borer was 25-30% at the age of 14 
days and progressively increased. T2 gave the best result followed by T3. Monetary return of 
T2 and T3 was 3.3 times and 1.7 times, respectively higher than control.  
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